
 جهاز تنمية التجارة الداخلية
 

 

 تـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجزي

 1 عالتعديل أو النشز أو إعادة الطب منه بالنقل أو النسخ أو ءو أي جشس التعامل مع هذا الملف أال يجو

 ٌونٌو شهر اكتوبر 6استثمار  جرٌدة األسماء التجارٌة لمكتب

 

 الفهرس*     

 وشركات. أفراد لٌود  -1

 :   داافر التجارى السجل تعدٌبلت -2

 . المحو والشطب 

 . راس المال 

 . العنوان 

 . النشاط 

 . نوع الشركة 

 المانونً الكٌان  .     

 . االسم والسمة 

 األشخاص . 

 . العمود 

 . األحكام 

 شركات : التجارى لسجلا تعدٌبلت -3

 . المحو والشطب 

 . راس المال 

 . العنوان 

 . النشاط 

 . نوع الشركة 

 المانونً الكٌان  .     

 . االسم والسمة 

 األشخاص . 

 . العمود 

 . األحكام 

 (وشركات )افرادتجدٌدات :  -4
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 تـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجزي

 2 عالتعديل أو النشز أو إعادة الطب منه بالنقل أو النسخ أو ءو أي جشس التعامل مع هذا الملف أال يجو

   أفراد لٌود  

   ــــــــــــــــــــــ  

 

 فى لٌد ، 99990999  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،  ابراهٌم دمحم محمود ًٌح لصاحبها  MOBI CENTER سنتر موبى -  1

 النائٌة المناطك داخل واكسسوارتها ومستلزماتها المحمولة للهواتف والتجزئة الجملة تجارة عن 15935 برلم 29219691

 الوزراء رئٌس بمرار ورد ما مراعاة مع امسبم الهٌئة موافمة فٌلزم سٌناء جزٌرة شبه منطمة عدا فٌما الجدٌدة العمرانٌة والمجتمعات

 والمرارات واللوائح الموانٌن احكام مراعاة ومع 2998 لسننة 356 رلم الجمهورٌة رئٌس لرار ومراعاة 2997 لسنة 359 رلم

 - زنٌن ترعة - عزب عبدالفتاح ش 86:  بجهة ، نشاطها لمباشرة البلزمة التراخٌص كافة على الحصول المنشاة وعلى السارٌة

 الجٌزة - الدكرور بوالق

 فى لٌد ، 199990999  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،(   محمود ابراهٌم اشرف احمد)  لصاحبها المعادن لتشكٌل العالمٌة -  2

 وعلى السارٌة والمرارات واللوائح الموانٌن احكام مراعاة مع.  المعادن لتشكٌل مصنع وتشغٌل الامة عن 15939 برلم 29219691

 اكتوبر 6 - السادس الحى - االسعاف ش 15:  بجهة ،.  نشاطها لمباشرة البلزمة التراخٌص كافة على الحصول اةالمنش

 ، 199990999  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،(   سلٌم دمحم هللا عبد)  لصاحبها السٌارات غٌار لمطع والتجزئة الجملة لتجارة وٌس -  3

 داخل. السٌارات غٌار لمطع والتجزئة الجملة تجارة:  2917 لسنة 72 لانون داخل انشطة عن 15937 برلم 29219691 فى لٌد

 ورد ما مراعاه مع مسبما الهٌئة موافمة فٌلزم والمنطرة سٌناء وجنوب شمال عدا فٌما الجدٌده العمرانٌه والمجتمعات النائٌه المناطك

 خارج انشطة 2998 لسنة 356 رلم العربٌة مصر رٌهجمهو رئٌس لرار وماراعاه 2997 لسنة 359 رلم الوزراء رئٌس بمرار

 الواردة لبلنشطة مستملة مالٌة حسابات بافراد المنشأة تلتزام:  السٌارات وصٌانة لخدمة مركز وتشغٌل الامة: 2917 لسنة 72 لانون

 اكتوبر 6 - 63 رلم محل - مول جراند طٌبة - االراضى الدور:  بجهة ، حالة وفً االستثمار بمانون

 ، 199990999  ، ماله رأس ، فرد تاجر ،(   سلٌم دمحم هللا عبد)  لصاحبها السٌارات غٌار لمطع والتجزئة الجملة لتجارة وٌس -  4

 بمانون الواردة والحوافز بالمزاٌا التمتع فً حمها ٌسمط الشروط بهذا الشركة التزام عدم عن 15937 برلم 29219691 فى لٌد

:  بجهة ، المانون بذات الواردة والحوافز بالضمانات االستثمار لانون خارج االنشطة التتمتع ان علً 2917 لسنة 72 رلم االستثمار

 اكتوبر 6 - 63 رلم محل - مول جراند طٌبة - االراضى الدور

   ــــــــــــــــــــــ  

   شركات لٌود  

   ــــــــــــــــــــــ  

 

  العمومٌة والتورٌدات والتصدٌر االستٌراد -  ،  شركة(    BITHAR)  واالستثمارات للتجارة مصر بذار -  1

  والشتبلت الزراعٌة والتماوي البذور و والخضراوات الفاكهة انواع جمٌع وزراعه وتوزٌع وتجاره بٌع -

  انواعها بكافة الزراعٌة الصوب انشاء -

 وٌشترط المستصلحه االراضً واستزراع لبلستزراع صالحه تجعلها التً االساسٌة بالمرافك االراضً وتجهٌز استصبلح -

 االستزراع فً الحدٌثة الري طرق تستخدم وان واالستزراع االستصبلح الغراض مخصصه االراضً تكون ان الحالتٌن هاتٌن فً

 برلم 29219691 فى ،لٌدت 35999990999   مالها ،رأس   رئٌس لرار بها الصادر المناطك عدا فٌما الغمر بطرٌك الري ولٌس

  العمومٌة والتورٌدات والتصدٌر االستٌراد - عن ، 15932

  والشتبلت الزراعٌة والتماوي البذور و والخضراوات الفاكهة انواع جمٌع وزراعه وتوزٌع وتجاره بٌع -

  انواعها بكافة الزراعٌة الصوب انشاء -
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 3 عالتعديل أو النشز أو إعادة الطب منه بالنقل أو النسخ أو ءو أي جشس التعامل مع هذا الملف أال يجو

 وٌشترط المستصلحه االراضً واستزراع ستزراعلبل صالحه تجعلها التً االساسٌة بالمرافك االراضً وتجهٌز استصبلح -

 االستزراع فً الحدٌثة الري طرق تستخدم وان واالستزراع االستصبلح الغراض مخصصه االراضً تكون ان الحالتٌن هاتٌن فً

 درٌةاسكن مصر طرٌك- 58 بالكٌلو 175 المطعه:  بجهة ، رئٌس لرار بها الصادر المناطك عدا فٌما الغمر بطرٌك الري ولٌس

 -الصحراوي

 الجمهورٌة رئٌس لرار ومراعاه 2997 لسنه 359 رلم الوزراء  ،  شركة(    BITHAR)  واالستثمارات للتجارة مصر بذار -  2

  2998 لسنة 356 رلم

 الصحه ومبٌدات الزراعٌة والمستلزمات واالدوات واالالت انواعها بكافه الزراعٌه والمخصبات والمبٌدات االسمدة تجارة -

 ومكوناتها واضافتها واالعبلف والداجنً الحٌوانً االنتاج ومزارع المناحل ولوازم البٌطري العبلج ومستحضرات والمنزلٌه العامه

 .  المختلفه الري انظمه ولوازم البٌطرٌه واللماحات

   مالها ،رأس   وتنظٌم وردٌنالمست سجل شأن فً 1982 لسنه 121 رلم والمانون 1982 لسنه 129 رلم المانون باحكام الشركة تلتزم

 رلم الجمهورٌة رئٌس لرار ومراعاه 2997 لسنه 359 رلم الوزراء عن ، 15932 برلم 29219691 فى ،لٌدت 35999990999

  2998 لسنة 356

 هالصح ومبٌدات الزراعٌة والمستلزمات واالدوات واالالت انواعها بكافه الزراعٌه والمخصبات والمبٌدات االسمدة تجارة -

 ومكوناتها واضافتها واالعبلف والداجنً الحٌوانً االنتاج ومزارع المناحل ولوازم البٌطري العبلج ومستحضرات والمنزلٌه العامه

 .  المختلفه الري انظمه ولوازم البٌطرٌه واللماحات

:  بجهة ، وتنظٌم ستوردٌنالم سجل شأن فً 1982 لسنه 121 رلم والمانون 1982 لسنه 129 رلم المانون باحكام الشركة تلتزم

 -الصحراوي اسكندرٌة مصر طرٌك- 58 بالكٌلو 175 المطعه

 واللوائح الموانٌن احكام مراعاه مع ، التجارٌة الوكاله اعمال  ،  شركة(    BITHAR)  واالستثمارات للتجارة مصر بذار -  3

 .  شطةاالن هذه لممارسة البلزمة التراخٌص استصدار وبشرط السارٌة والمرارات

 التً او باعمالها شبٌهه اعماال تزاول التً وغٌرها الشركات مع الوجوه من وجه باي تشارن او مصلحه لها تكون ان للشركة وٌجوز

 وذلن بها تلحمها او تشترٌها او السالفه الهٌئات فى تندمج ان لها ٌجوز كما ، الخارج فً او مصر فً غرضها تحمٌك على تعاونها لد

 .   التنفٌذٌة والئحته المانون الحكام طبما

 الموانٌن احكام مراعاه مع ، التجارٌة الوكاله اعمال عن ، 15932 برلم 29219691 فى ،لٌدت 35999990999   مالها ،رأس  

 .  االنشطة هذه لممارسة البلزمة التراخٌص استصدار وبشرط السارٌة والمرارات واللوائح

 التً او باعمالها شبٌهه اعماال تزاول التً وغٌرها الشركات مع الوجوه من وجه باي تشارن او مصلحه لها تكون ان للشركة وٌجوز

 وذلن بها تلحمها او تشترٌها او السالفه الهٌئات فى تندمج ان لها ٌجوز كما ، الخارج فً او مصر فً غرضها تحمٌك على تعاونها لد

 -الصحراوي اسكندرٌة مصر طرٌك- 58 بالكٌلو 175 عهالمط:  بجهة ،.  التنفٌذٌة والئحته المانون الحكام طبما

 6:  بجهة ،  عن ، 16268 برلم 29219629 فى ،لٌدت 1999990999   مالها ،رأس    ،  شركة   العامة للمماوالت المنامة -  4

 الجٌزة - فٌصل - الدكرور بوالق - الملكة ش من السبلم ش

 ،  عن ، 16199 برلم 29219619 فى ،لٌدت 49999990999   مالها ،رأس    ،  شركة   وشرٌكه دمحم سٌد أحمد عبدهللا -  5

 االحٌاء جنوب - 193 مشروع - 43 عمارة - 3 وحدة - االول الدور:  بجهة

  عن ، 16392 برلم 29219621 فى ،لٌدت 599990999   مالها ،رأس    ،  شركة   D.Sdvision  دٌفٌجٌن اس دى شركة -  6

 اكتوبر6 - الثانٌة المجاورة - االول الحى - التطبٌمٌة الفنون هدمع ش 266:  بجهة ،

 فى ،لٌدت 1299999990999   مالها ،رأس    ،  شركة   LEGACY URBANDEVELOPMENTالعمرانٌة للتنمٌة لٌجاسً -  7

 المتمٌز الحى - رٌاض المنعم عبد ش 165 العمار - 2 مكتب:  بجهة ،  عن ، 16236 برلم 29219617

 69:  بجهة ،  عن ، 16379 برلم 29219624 فى ،لٌدت 1999990999   مالها ،رأس    ،  شركة   للنمل بٌرد جولدن -  8

 الجٌزه - أوسٌم - الجمهورٌة شارع
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 4 عالتعديل أو النشز أو إعادة الطب منه بالنقل أو النسخ أو ءو أي جشس التعامل مع هذا الملف أال يجو

 ،  عن ، 15952 برلم 29219691 فى ،لٌدت 199990999   مالها ،رأس    ،  شركة   HABIB STUDIO استودٌو حبٌب -  9

 فٌصل - المرٌوطٌة - تبارن برج االول الدور 5 شمة - لاعود داوال شارع 18:  بجهة

 ، 16334 برلم 29219622 فى ،لٌدت 1999990999   مالها ،رأس    ،  شركة   THE BREAK FAST فاست برٌن ذا -  19

 زاٌد الشٌخ - هٌلز بفرلى - تاون وٌست - 4 بلون - H5 عمارة - 13 شمة - 1 غرفة:  بجهة ،  عن

 16197 برلم 29219619 فى ،لٌدت 599990999   مالها ،رأس    ،  شركة(   م.م.ذ.ش)  للتورٌدات برازر تو مٌكس نٌو -  11

 اكتوبر من السادس - السابع الحى - 331 عمارة - الثانى الدور - 5 شمة:  بجهة ،  عن ،

 برلم 29219623 فى ،لٌدت 599990999   مالها ،رأس    ،  شركة   MALAZ والتورٌدات المالٌة لبلستشارات مبلذ -  12

 الثورة ش 28:  بجهة ،  عن ، 16359

 برلم 29219629 فى ،لٌدت 19999990999   مالها ،رأس    ،  شركة   العمارى واالستثمار الطرق النشاء الهضبة -  13

 علوى اول دور المحطة شارع 29 رلم عمار:  بجهة ،  عن ، 16451

 برلم 29219629 فى ،لٌدت 599990999   مالها ،رأس    ،  شركة   ELSULYMANIA لتكنولوجٌاوا للتجارة السلٌمانٌة -  14

 أكتوبر ثانى لسم - الرابع الحى - الخزان شارع 878:  بجهة ،  عن ، 16281

  الشركات مرافك الدارة ام اف سى -  15

CORPORATE FACILITIES MANAGEMENT C.F.M   29219628 فى ،لٌدت 299990999   مالها ،رأس    ،  شركة 

 السودان شارع - 296 عمارة - الثامن الدور - 15 الشمة:  بجهة ،  عن ، 16429 برلم

 بجهة ،  عن ، 16985 برلم 29219699 فى ،لٌدت 199990999   مالها ،رأس    ،  شركة   الزراعٌة للتنمٌة فارم أوطان -  16

 االمل مدٌنة - عزوز محمود ش 15: 

 شارع 135:  بجهة ،  عن ، 16144 برلم 29219614 فى ،لٌدت 2599990999   مالها ،رأس    ،  شركة   هٌلث ًب أٌه -  17

 حرب طلعت

 بجهة ،  عن ، 16953 برلم 29219698 فى ،لٌدت 599990999   مالها ،رأس    ،  شركة   العمومٌه للتورٌدات االهرام -  18

 - اللواء ارض - احمد عفٌفً ش 3: 

 برلم 29219691 فى ،لٌدت 5999990999   مالها ،رأس    ،  شركة   الطرق ورصف العامة للمماوالت إس آر ما -  19

 الكفراوى محور - ثانى عمد - 5 الحى - 176 عمارة - الثانى الدور:  بجهة ،  عن ، 15942

 ،  عن ، 16498 برلم 29219627 فى ،لٌدت 1999990999   مالها ،رأس    ،  شركة   السٌارات وصٌانة لتجارة الفداء -  29

 الثالث الحى - الثامنة المجاورة - 1799 رلم لطعة:  بجهة

 ، 16929 برلم 29219697 فى ،لٌدت 5999990999   مالها ،رأس    ،  شركة   المعادن وتشكٌل وتشغٌل لتصنٌع نوسٌن -  21

 . الجٌزة - اوسٌم مركز - لالبراجٌ - الحفرٌة طرٌك اول - البراجٌل  بشتٌل خلف:  بجهة ،  عن

      البحرى والنمل للشحن اودخ فامٌلى -  22

Family Odkh For Shipping And Transport   برلم 29219619 فى ،لٌدت 59990999   مالها ،رأس    ،  شركة 

 العجوزة- شاهٌن دمحم الدكتور شارع 13 رلم بالعمار 3 شمة:  بجهة ،  عن ، 16118

 16269 برلم 29219629 فى ،لٌدت 199990999   مالها ،رأس    ،  شركة   E AND A العمومٌة للتورٌدات هإٌ أند إي -  23

 .الجٌزة - االهرام حدائك - الثالثة البوابة - ص 158 رلم العمار - الخامس الدور - 592 شمة - 2 رلم غرفة:  بجهة ،  عن ،
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 ، 16995 برلم 29219696 فى ،لٌدت 6599990999   مالها ،رأس    ،  شركة   I&V ELECTRIC الٌكترٌن فى اند أى -  24

 - المخابرات ارض - والفٌوم الواحات طرٌمى بٌن المحصوره 13/  14 بلون - 19 عمار - 2 شمة - الثانى الدور:  بجهة ،  عن

 اكتوبر حدائك

 برلم 29219697 فى ،لٌدت 1999990999   اماله ،رأس    ،  شركة   DNA والمماوالت الهندسٌة لبلستشارات اٌه ان دي -  25

 الجٌزة-اكتوبر 6 -الرابع الحً -المركزي المحور 4 شارع -الصفوة برج -السادس الدور -54 مكتب:  بجهة ،  عن ، 16919

 برلم 29219619 فى ،لٌدت 599990999   مالها ،رأس    ،  شركة   العمومٌة والتورٌدات العامة للمماوالت نعمِ   -  26

 الهرم المطبعة - الجدٌد الثبلثٌنى شارع 6 - السادس الدور:  بجهة ،  عن ، 16112

 فى ،لٌدت 299990999   مالها ،رأس    ،  شركة   Promo One for Advertising واالعبلن للدعاٌة وان برومو -  27

 المواهب ابو شارع من سبلمه ٌمابراه شارع 2 رلم بالعمار االرضى -2 رلم الشمة:  بجهة ،  عن ، 16351 برلم 29219623

:  بجهة ،  عن ، 16346 برلم 29219623 فى ،لٌدت 599990999   مالها ،رأس    ،  شركة   EVER NEST اٌفرنٌست -  28

 الهرم - الشعراوى محور من عبٌد عبدالسبلم شارع 18
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 الصحارة كوبري امام ابوالنمرس مركز شبرامنت:  بجهة ،  عن

 ،  عن ، 16265 برلم 29219629 فى ،لٌدت 599990999   مالها ،رأس    ،  شركة   الجاهزة المبلبس لتجارة تاتش نٌو -  88

 الجٌزة اكتوبر 6 اكتوبر حدائك المنتزة حً ج 1 عمارة 3 شمة:  بجهة

:  بجهة ،  عن ، 16249 برلم 29219617 فى ،لٌدت 299990999   مالها ،رأس    ،  شركة   والتشٌد للبناء الشارله -  89

 الجٌزة. العٌاط  ناصر هانً مدرسة بجوار بغر البلٌدة

 برلم 29219622 فى ،لٌدت 59990999   مالها ،رأس    ،  شركة   DIVAN المعلومات وتكنولوجٌا الذكٌة للحلول دٌفان -  99

 الهرم - المرٌوطٌة - الفراعنة عمارات 4:  بجهة ،  عن ، 16336

 J & T                           FOR GENERAL                                         االستشارات و العامة للتجارة تً اند جً -  91

TRADING AND CONSULTING   عن ، 16191 برلم 29219619 فى ،لٌدت 12999990999   مالها ،رأس    ،  شركة  ، 

 مدٌنة  -االستثمارى المسم الشرطة ضباط  -  االولى المجاورة -6 رلم العمار االرضى بعد الخامس الدور5 رلم الشمة:  بجهة

 -  الفردوس

 ، 16217 برلم 29219617 فى ،لٌدت 599990999   مالها ،رأس    ،  شركة   والمماوالت العمومٌة للتورٌدات بان هاى -  92

 الفٌوم - الفٌوم مدٌنة - هللا عبد منشأة ش 12:  بجهة ،  عن

 ،  عن ، 16963 برلم 29219698 فى ،لٌدت 1999990999   مالها ،رأس    ،  ةشرك   الشمسٌة الطالة ألنظمة المكٌن -  93

 لتاده ابو - الماهرة جامعة تدرٌس هٌئة أعضاء مساكن - حمدى حسن مساكن - االرضى الدور - 5 شمة - 1 عمارة:  بجهة

 1447:  بجهة ،  عن ، 16954 لمبر 29219698 فى ،لٌدت 1999990999   مالها ،رأس    ،  شركة   للمماوالت بانمٌرا -  94

 الثالث الحى - السابعة المجاورة -

 و 5:  بجهة ،  عن ، 16993 برلم 29219696 فى ،لٌدت 1999990999   مالها ،رأس    ،  شركة   الفنى لبلنتاج كنوز -  95

 الفردوس مدٌنة - الهنا فٌبل - االرضى الدور -

:  بجهة ،  عن ، 16354 برلم 29219623 فى ،لٌدت 3999990999   مالها ،رأس    ،  شركة   الغذائى للتصنٌع السما -  96

 ثان اكتوبر - 3 مج - اول عمد - 459 العمار - االول بالدور شمة

   مالها ،رأس    ،  شركة   EYG  DON  FOR  TRADING  AND SUPPLY  والتورٌدات للتجارة دون اٌجً -  97

 6 -المتمٌز الحى -السادسة السٌاحٌة المنطمة -299 فٌبلت:  بجهة ،  عن ، 16223 رلمب 29219617 فى ،لٌدت 29999990999

 الجٌزة محافظة اكتوبر

   مالها ،رأس    ،  شركة   EYG  DON  FOR  TRADING  AND SUPPLY  والتورٌدات للتجارة دون اٌجً -  98

 6 -المتمٌز الحى -السادسة السٌاحٌة المنطمة -299 فٌبلت:  بجهة ،  عن ، 16223 برلم 29219617 فى ،لٌدت 29999990999

 الجٌزة محافظة اكتوبر

   مالها ،رأس    ،  شركة   EYG  DON  FOR  TRADING  AND SUPPLY  والتورٌدات للتجارة دون اٌجً -  99

 6 -المتمٌز الحى -السادسة السٌاحٌة المنطمة -299 فٌبلت:  بجهة ،  عن ، 16223 برلم 29219617 فى ،لٌدت 29999990999

 الجٌزة محافظة اكتوبر



 جهاز تنمية التجارة الداخلية
 

 

 تـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجزي

 10 عالتعديل أو النشز أو إعادة الطب منه بالنقل أو النسخ أو ءو أي جشس التعامل مع هذا الملف أال يجو

   مالها ،رأس    ،  شركة   EYG  DON  FOR  TRADING  AND SUPPLY  والتورٌدات للتجارة دون اٌجً -  199

 6 -المتمٌز الحى -السادسة السٌاحٌة المنطمة -299 فٌبلت:  بجهة ،  عن ، 16223 برلم 29219617 فى ،لٌدت 29999990999

 الجٌزة ظةمحاف اكتوبر

 29219691 فى ،لٌدت 599990999   مالها ،رأس    ،  شركة   NAMAA CONSULTING اإلدارٌة لبلستشارات نماء -  191

 الجٌزه_  المهندسٌن_  شهاب شارع67_ 893 مكتب:  بجهة ،  عن ، 15944 برلم

 199990999   مالها ،رأس    ،  كةشر   socionerve for business administrationاالعمال الدارة سوسٌونٌرف -  192

 الهرم شارع 44:  بجهة ،  عن ، 16189 برلم 29219615 فى ،لٌدت

 35:  بجهة ،  عن ، 16375 برلم 29219624 فى ،لٌدت 2999990999   مالها ،رأس    ،  شركة   جروب سٌبلفى -  193

 فٌصل ـ طالبٌة ـ الهرم حً بجوار ـ طهرمس كفر شارع

 12:  بجهة ،  عن ، 16251 برلم 29219617 فى ،لٌدت 2599990999   مالها ،رأس    ،  شركة   ٌتاجر اللوتس -  194

 الجٌزة -الهرم- اللبٌنً -العدوي شارع

 ،  عن ، 16226 برلم 29219617 فى ،لٌدت 1999990999   مالها ،رأس    ،  شركة   بالخارج العمالة اللحاق الطلٌعة -  195

 - 1 رلم شمة - االول الدور - جوهر انسلٌم مٌدان 4:  بجهة

 ،لٌدت 1999990999   مالها ،رأس    ،  شركة   Safety weapon   والكهرومٌكانٌكٌة الهندسٌة للخدمات وٌبون سٌفتً -  196

 - الثانٌة العمرانٌة( 19)مجاورة -( 53)عمارة -( 2)الدور:  بجهة ،  عن ، 16181 برلم 29219615 فى

   مالها ،رأس    ،  شركة   CEVA SANTE ANIMAL EGYPT L.T.D  الحٌوانٌة للصحة مصر انٌمال ٌهسانت سٌفا -  197

( 5) رلم بالمبنى( 6) رلم بالدور( C 1) رلم الوحدة:  بجهة ،  عن ، 16321 برلم 29219622 فى ،لٌدت 799599990999

 -اكتوبر6 -زاٌد الشٌخ - هٌلز بٌفرلى حى( polygon) البولٌجون مشروع

  عن ، 16299 برلم 29219616 فى ،لٌدت 1999990999   مالها ،رأس    ،  شركة   SIA واالستشارات للتدرٌب سٌا -  198

 الولٌد ابن مٌدان - 8 رلم بالعمار الكائنة - االرضً بالدور:  بجهة ،

 العامة والصٌانة للنظافة هورس ببلن -  199

BLACK HORS COMPANY   بجهة ،  عن ، 16141 برلم 29219614 فى ،لٌدت 1999990999   مالها ،رأس    ،  شركة  :

 - المهندسٌن - اللواء ارض - الشهداء ش 4

 المعادن وسبن وتشغٌل لتشكٌل ام اند دبلٌو -  119

W and M   ساعد ابو عرب:  بجهة ،  عن ، 16157 برلم 29219614 فى ،لٌدت 1999990999   مالها ،رأس    ،  شركة - 

 مركز

:  بجهة ،  عن ، 16213 برلم 29219616 فى ،لٌدت 8999990999   مالها ،رأس    ،  شركة   المطاعم الدارة كرٌش -  111

 الثانى الحى - 2999 جٌل شارع - الدٌن على سنتر - االول بالدور 5 ومحل - االرضى بالدور - 5 محل

 فى ،لٌدت 2999990999   مالها ،رأس    ،  شركة   ZOYA NATURAL OILS COMPANY الطبٌعة للزٌوت زوٌا -  112

 الهرم - المرٌوطٌة - والتعلٌم التربٌة شارع - 1 رلم عمارة:  بجهة ،  عن ، 16286 برلم 29219621

  الببلستٌكٌة المواد وتصنٌع لتورٌد الفرسان -  113

AL FORSAN   العٌسوى ش 17:  بجهة ،  عن ، 16327 برلم 29219622 فى ،لٌدت 199990999   مالها ،رأس    ،  شركة 

 الجٌزة - امبابة - الوحدة شارع من هنٌدى عزبة



 جهاز تنمية التجارة الداخلية
 

 

 تـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجزي

 11 عالتعديل أو النشز أو إعادة الطب منه بالنقل أو النسخ أو ءو أي جشس التعامل مع هذا الملف أال يجو

 499990999   مالها ،رأس    ،  شركة   AL AZIZ FOR HOME ACCESSORIES المنزلٌة االدوات لتجارة عزٌز آل -  114

 بارن رأكتوب فٌو ماونتن كمبوند - 77/  94 وحدة:  بجهة ،  عن ، 16189 برلم 29219616 فى ،لٌدت

 16152 برلم 29219614 فى ،لٌدت 599990999   مالها ،رأس    ،  شركة   الحلوٌات وتجارة لتصنٌع الشرلً المذاق -  115

 السادسة الصناعٌة المنطمة 311 لطعة:  بجهة ،  عن ،

 برلم 29219614 ىف ،لٌدت 299990999   مالها ،رأس    ،  شركة   safety lifeالعمومٌه للتورٌدات الٌف سٌفتى -  116

 الجٌزة -الهرم النبى حسب شارع. االول الدور 1 رلم شمه 6عمار:  بجهة ،  عن ، 16162

 فى ،لٌدت 1999990999   مالها ،رأس    ،  شركة   Adam  Family الزراعٌة االراضى واستصبلح للتنمٌة فاملى أدم -  117

 الواحاتالبحرٌة- لرٌةفجةالحارة -ادىمنطمةغربعٌنو  5ق:  بجهة ،  عن ، 16933 برلم 29219697

 ، 15979 برلم 29219696 فى ،لٌدت 599990999   مالها ،رأس    ،  شركة   االلكترونٌة االجهزة لتجارة سً إم اي -  118

 الجٌزة - الهرم مشعل - طٌبة فندق خلف - لاسم مصطفً ش 6:  بجهة ،  عن

 برلم 29219699 فى ،لٌدت 299990999   مالها ،رأس    ،  شركة   mynd map education  التعلٌمٌة ماب ماٌند -  119

 الدلً- المساحه- هارون شارع 7:  بجهة ،  عن ، 16994

 برلم 29219691 فى ،لٌدت 599990999   مالها ،رأس    ،  شركة   EGYPTUS السٌاحى والتسوٌك لبلدارة اٌجٌبتوس -  129

 الرابع الحى - التجارى دٌنةالم مركز 73 مكتب:  بجهة ،  عن ، 15925

 فى ،لٌدت 1999990999   مالها ،رأس    ،  شركة   MRA Technology Solutions  التكنولوجٌا لحلول اٌه ار ام -  121

 - لطفى الحمٌد عبد شارع  ناصٌة - الفواكه شارع 21 - الثامن الدور - 19 شمة:  بجهة ،  عن ، 16417 برلم 29219628

 المهندسٌن

 16326 برلم 29219622 فى ،لٌدت 379990999   مالها ،رأس    ،  شركة   KROKI CHOCOLATE شوكلت كروكً -  122

 الخامس الحى - الثانٌة المجاورة - 369:  بجهة ،  عن ،

:  بجهة ،  عن ، 16176 برلم 29219615 فى ،لٌدت 2599990999   مالها ،رأس    ،  شركة   تشٌكن فراٌد دبوس -  123

 الجٌزه - زاٌد الشٌخ -( الدولى الفرع) الماهره جامعه امام  court 1-4  zone 2 رلم محل

 ،  عن ، 16119 برلم 29219619 فى ،لٌدت 599990999   مالها ،رأس    ،  شركة   واالعبلن للدعاٌة 2 شوت وان -  124

 المهندسٌن - االسراء شارع 4:  بجهة

 ،  عن ، 15993 برلم 29219693 فى ،لٌدت 2599990999   مالها ،رأس    ،  ركةش   االسمان صٌد لرٌاضة بلوفٌن -  125

 الجٌزه -  الجٌزة ش55 عمار:  بجهة

  الصناعات و للتورٌدات جولدن  العبد -  126

AL-ABD GOLDEN SUPPLIES AND INDUSTRIES   29219622 فى ،لٌدت 29999990999   مالها ،رأس    ،  شركة 

 - الثامن الحى - 33/8 عمارة - 19 شمة:  بجهة ،  عن ، 16332 برلم

 ،لٌدت 39999990999   مالها ،رأس    ،  شركة   Larnaca Commercial Agencies     التجارٌة للتوكٌبلت الرناكا -  127

-ResCO  رلم مكتب - الرابع الدور -( 4)  المبنى -( 31)  المطعة - ببلزا اركان:  بجهة ،  عن ، 16393 برلم 29219621 فى

work03 410 - زاٌد الشٌخ مدٌنة 

 29219627 فى ،لٌدت 19999990999   مالها ،رأس    ،  شركة   STONES BY RANIA MALLI ملى رانٌا ستونز -  128

 زاٌد الشٌخ - ووتر كرٌزي محور 17 لطعة الكائن( Park St) اإلداري المبنً:  بجهة ،  عن ، 16392 برلم

 ، 16319 برلم 29219622 فى ،لٌدت 19999990999   مالها ،رأس    ،  شركة   وشرٌكه سالم احمد عزٌزال عبد دمحم -  129

 الجٌزة - الصف - ساعد أبو عرب - ساعد أبو دمحم الحاج مصنع بجوار المحوالت شارع:  بجهة ،  عن



 جهاز تنمية التجارة الداخلية
 

 

 تـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجزي

 12 عالتعديل أو النشز أو إعادة الطب منه بالنقل أو النسخ أو ءو أي جشس التعامل مع هذا الملف أال يجو

 ، 16174 برلم 29219615 فى لٌدت، 59990999   مالها ،رأس    ،  شركة   HELFEX االجهزة لتكنولوجٌا هٌلفكس -  139

 الهرم - المرٌوطٌة - الفراعنة عمارات 4:  بجهة ،  عن

 ،  عن ، 16263 برلم 29219629 فى ،لٌدت 199990999   مالها ،رأس    ،  شركة   ARAB CURE كٌور عرب -  131

 اكتوبر6 - سنتر مٌدٌكال كاٌرو - الخدمً المركزي المحور 59/3 لطعة:  بجهة

 ،  عن ، 16388 برلم 29219627 فى ،لٌدت 599990999   مالها ،رأس    ،  شركة   ALIENPARTS بارتس إٌللٌان -  132

 ثان اكتوبر 6 - 24 شارع الخامس الحى 746:  بجهة

 ىف ،لٌدت 1999990999   مالها ،رأس    ،  شركة   HOBY LINE MEDIA                            مٌدٌا الٌن بى هو -  133

 الجٌزة -االخضر الكوم - سعودى ابراج - فٌصل شارع 3:  بجهة ،  عن ، 16171 برلم 29219615

 ،لٌدت 19999990999   مالها ،رأس    ،  شركة   WATER MERCATO GROUP LTD لٌمتد جروب مركاتو ووتر -  134

 الجٌزة- اكتوبر 6 - الثانٌة المجاورة- االول الحى 367:  بجهة ،  عن ، 16379 برلم 29219624 فى

 ،لٌدت 29999990999   مالها ،رأس    ،  شركة   والتصدٌر واالستٌراد الحرٌك معدات وتركٌب وصٌانة لتجارة الضامن -  135

 طرٌك - عرفة شارع 26 رلم بالعمار االرضً فوق واالول االرضً بالدور شمة:  بجهة ،  عن ، 16196 برلم 29219619 فى

 اوسٌم ومركز لسم - البراجٌل

 برلم 29219699 فى ،لٌدت 2599990999   مالها ،رأس    ،  شركة   REDMED ENTERPRISE انتربراٌز رٌدمٌد -  136

 الرابعة السٌاحٌة المنطمة 366:  بجهة ،  عن ، 16982

 16919 برلم 29219696 فى ،لٌدت 11599990999   مالها ،رأس    ،  شركة   الزراعٌة والتنمٌة لبلستثمار محاصٌل -  137

 العروبه شارع من البهنساوي احمد شارع من 1:  بجهة ،  عن ،

 1:  بجهة ،  عن ، 16999 برلم 29219696 فى ،لٌدت 1999990999   مالها ،رأس    ،  شركة   والبناء للتشٌٌد غاما -  138

 الهرم - المجزر كوبرى بجوار - هللا ضٌف احمد ش

 ،  عن ، 16224 برلم 29219617 فى ،لٌدت 199990999   مالها ،رأس    ،  شركة   مالخٌا تركٌب لخدمات الخلود -  139

 الجٌزه فٌصل المغربً دمحم شارع ل 49:  بجهة

 ،  عن ، 16383 برلم 29219624 فى ،لٌدت 1999990999   مالها ،رأس    ،  شركة   E.M.A للمماوالت اٌه ام اى -  149

 الوراق -الطباونة شارع 7:  بجهة

 ،  عن ، 15958 برلم 29219692 فى ،لٌدت 5999990999   مالها ،رأس    ،  شركة   والتوزٌع للتجارة كٌورفارم -  141

 الجٌزة الدلى مصدق شارع 89:  بجهة

 ،  عن ، 16389 برلم 29219627 فى ،لٌدت 299990999   مالها ،رأس    ،  شركة   الزراعٌة للتنمٌة الخٌر غبلل -  142

 الناصر عبد جمال محور - الشمس عمارات -2 رلم ةشم:  بجهة

 29219696 فى ،لٌدت 199990999   مالها ،رأس    ،  شركة   SHORES EGYPT الفندلى للتسوٌك اٌجٌبت شورس -  143

 الجٌزة الهرم الطالبٌة الخطاب بن عمر شارع 5 رلم عمار االرضى الدور1 شمة:  بجهة ،  عن ، 16997 برلم

 فى ،لٌدت 1999990999   مالها ،رأس    ،  شركة   FRONT FOR SECURITY SYSTEMS األمنٌة لؤلنظمة فرونت -  144

 فودافون مٌدان -األول الدور -مول جراند طٌبة 156:  بجهة ،  عن ، 16292 برلم 29219621

 فى ،لٌدت 599990999   مالها ،رأس    ،  شركة   TEAM WORK العمومٌة والتورٌدات للمماوالت ورن تٌم -  145

 زاٌد الشٌخ - التجارى المول - المهندسٌن حدائك كومبوند:  بجهة ،  عن ، 16989 برلم 29219699

 برلم 29219616 فى ،لٌدت 59990999   مالها ،رأس    ،  شركة   JAZARI والبرمجٌات المعلومات لتكنولوجٌا جزارى -  146

 الهرم - مرٌوطٌةال - الفراعنة عمارات 4:  بجهة ،  عن ، 16296



 جهاز تنمية التجارة الداخلية
 

 

 تـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجزي

 13 عالتعديل أو النشز أو إعادة الطب منه بالنقل أو النسخ أو ءو أي جشس التعامل مع هذا الملف أال يجو

 ،لٌدت 599990999   مالها ،رأس    ،  شركة   Muton Publishing and Distribution والتوزٌع للنشر متون دار -  147
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 جهاز تنمية التجارة الداخلية
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 جهاز تنمية التجارة الداخلية
 

 

 تـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجزي
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 جهاز تنمية التجارة الداخلية
 

 

 تـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجزي
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 جهاز تنمية التجارة الداخلية
 

 

 تـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجزي

 17 عالتعديل أو النشز أو إعادة الطب منه بالنقل أو النسخ أو ءو أي جشس التعامل مع هذا الملف أال يجو

   مالها ،رأس    ،  شركة   PERFETTO  FOR TRADE  AND SUPPLIES  العمومٌة والتورٌدات للتجارة برفتو -  219

 الحً - المهندسٌن سوق بمشروع االول الدور 81 رلم محل:  بجهة ،  عن ، 16993 برلم 29219699 فى ،لٌدت 399990999

 - زاٌد الشٌخ مدٌنة - االولً المجاورة - االول

 فى ،لٌدت 59999990999   مالها ،رأس    ،  شركة   الكهربائٌة واالجهزة المنزلٌة االوانى لصناعة فبلم نٌو -  211

 الثالثة الصناعٌة بالمنطمة 146 لطعة - 2 أ مبنى - 33 الوحدة:  بجهة ،  عن ، 16965 برلم 29219699

   مالها ،رأس    ،  شركة   EL BADRASHENY FOR TRADING AND DISTRIBUTION والتوزٌع للتجارة البدرشٌنى -  212

 هارون شارع - ب 15 رلم عمار - 2 رلم مكتب:  بجهة ،  عن ، 16299 برلم 29219621 فى ،لٌدت 2999990999

 برلم 29219698 فى ،لٌدت 599990999   مالها ،رأس    ،  شركة   المعادن وتشكٌل الهندسٌة للصناعات بٌورال -  213

 الهرم - االول الدور - االهرام حدائك - ب 89:  بجهة ،  عن ، 16955

 فى ،لٌدت 1599990999   مالها ،رأس    ،  شركة   SUAY HOSPITALITY مالمطاع الدارة هوسبتالٌتى سواى -  214

 . الجٌزة - العجوزة - الفالوجا شارع 13:  بجهة ،  عن ، 16243 برلم 29219617

 ، 15964 برلم 29219692 فى ،لٌدت 5999990999   مالها ،رأس    ،  شركة   الزراعٌة المحفزات النتاج سفنكس -  215

 الجٌزة - الهرم - االهرام حدائك - هـ 93 : بجهة ،  عن

 ،  عن ، 16124 برلم 29219619 فى ،لٌدت 19999990999   مالها ،رأس    ،  شركة   المتطور الرى ألنظمة انكست -  216

 الصحراوى اسكندرٌة مصر طرٌك - زاٌد الشٌخ رٌجوا 62 الكٌلو:  بجهة

 29219613 فى ،لٌدت 1999990999   مالها ،رأس    ،  شركة   لعمرانٌةا والتنمٌة العمارى لبلستثمار مصر جنرال -  217

 العجوزة - المهندسٌن - النٌل وادى ش 15:  بجهة ،  عن ، 16135 برلم

 ، 16275 برلم 29219629 فى ،لٌدت 1999990999   مالها ،رأس    ،  شركة   الهندسٌة واالستشارات للخدمات هاٌبلد -  218

 الجٌزة - أكتوبر 6 - 2 الحى - 3 مج - 844 عمارة - 1 شمة:  بجهة ،  عن

 برلم 29219693 فى ،لٌدت 199990999   مالها ،رأس    ،  شركة   Masr Pharmacies Care كٌر فارماسى مصر -  219

 - المدٌم اوسٌم مركز امام الجمهورٌة شارع الكائنة(  علوي اول دور)  شمة:  بجهة ،  عن ، 15981

 برلم 29219623 فى ،لٌدت 1999990999   مالها ،رأس    ،  شركة   MISSION AND VISION فٌجن ندا مشٌن -  229

 زاٌد الشٌخ - العاشر الحى - الثانٌة المجاورة 37 عمارة:  بجهة ،  عن ، 16355

 29219698 فى ،لٌدت 5999990999   مالها ،رأس    ،  شركة   SINGULARITY FINANCE فاٌنانس سٌنجبلرتى -  221

 زاٌد الشٌخ - اركان مول F3 مبنً السابع الدور(  A 4 / 3 / 2)  رلم حده:  بجهة ،  عن ، 16957 برلم

 ،  عن ، 16178 برلم 29219615 فى ،لٌدت 599990999   مالها ،رأس    ،  شركة   TO KARAMNA  كرمنا تو -  222

 . ةالحٌز..  العجوزة المهندسٌن..  العرب جزٌرة شارع 19:  بجهة

  للصناعات أٌنٌرون -  223

 ENEIRON INDUSTRIES   92:  بجهة ،  عن ، 15939 برلم 29219691 فى ،لٌدت 599990999   مالها ،رأس    ،  شركة 

 أول أكتوبر 6 - أكتوبر حدائك - 3 ق

 برلم 29219613 فى ،لٌدت 599990999   مالها ،رأس    ،  شركة   ICICLE REALESTATE العمارى للتسوٌك اٌسٌكل -  224

 االحٌاء جنوب الكهرباء شارع - مشارق كمبوند - 8 عمارة - الرابع الدور - 834 شمة:  بجهة ،  عن ، 16128

 فى ،لٌدت 599990999   مالها ،رأس    ،  شركة   E.H.W    االلكترونٌه والتجارة السٌاحى لبلستثمار دبلٌو اتش أى -  225

 الفردوس - 9 شارع 289 رلم عمار:  بجهة ،  عن ، 16279 برلم 29219629



 جهاز تنمية التجارة الداخلية
 

 

 تـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجزي

 18 عالتعديل أو النشز أو إعادة الطب منه بالنقل أو النسخ أو ءو أي جشس التعامل مع هذا الملف أال يجو

 فى ،لٌدت 29999990999   مالها ،رأس    ،  شركة   MEEM والتصدٌر واالستٌراد العمومٌة والتورٌدات للتجارة مٌم -  226

 اكتوبر  6 - فري الند - درٌم د 23 ش 5 م:  بجهة ،  عن ، 15978 برلم 29219693

 برلم 29219629 فى ،لٌدت 6999990999   مالها ،رأس    ،  شركة   Hanguk Restaurantالكوري هانجون مطعم -  227

 الهرم - االلً المجزر - المرٌوطٌة طرٌك - 5 رلم عمار:  بجهة ،  عن ، 16279

 ، 16117 برلم 29219619 فى ،لٌدت 1999990999   مالها ،رأس    ،  شركة   والتجارة العامة للمماوالت الحدائك -  228

 الهرم - الجٌزه محافظه خلف - النبى حسب شارع 31 - 1 شمه - االول الدور:  بجهة ،  عن

 29219614 فى ،لٌدت 1999990999   مالها ،رأس    ،  شركة   over seas contracting كونتراكتنج أوفرسٌز -  229

 الهرم - الطالبٌة لسم - االخضر الكوم - دمحم ٌحٌى ش - 17 عمار:  بجهة ،  عن ، 16166 برلم

 3:  بجهة ،  عن ، 4372 برلم 29219622 فى ،لٌدت 1999990999   مالها ،رأس    ،  شركة   للتورٌدات جوزال -  239

 - إمبابة - االمل مدٌنه- سورالمطار من نجٌب دمحم شارع

 ،  عن ، 16996 رلمب 29219696 فى ،لٌدت 599990999   مالها ،رأس    ،  شركة   AMC العامة للتجارة سً ام اٌه -  231

 الجٌزة ـ الهرم ـ اللبٌنً ـ الحكمة ش من الدمحمي النور ش 5:  بجهة

 ، 16385 برلم 29219624 فى ،لٌدت 59990999   مالها ،رأس    ،  شركة   CAD RIDE السٌارات لتاجٌر راٌد كاد -  232

 الهرم -المرٌوطٌة -الفراعنة عمارات4:  بجهة ،  عن

  الصناعً التحكم النظمه ماكتن -  233

Mactec For Industrial Control Systems   16186 برلم 29219616 فى ،لٌدت 599990999   مالها ،رأس    ،  شركة 

 أكتوبر 6 - السادسه المجاوره - الثالث الحً - 1291 عماره - 39 ش:  بجهة ،  عن ،

 ، 16974 برلم 29219699 فى ،لٌدت 299990999   مالها ،رأس    ،  شركة   CITY OUTDOOR دور اوت سٌتً -  234

 رٌاض المنعم عبد ش 191:  بجهة ،  عن

 61:  بجهة ،  عن ، 16949 برلم 29219698 فى ،لٌدت 1999990999   مالها ،رأس    ،  شركة   للمماوالت كان أى -  235

 الهرم - اللبٌنى - الفراعنة برج أ

 ،  عن ، 16148 برلم 29219614 فى ،لٌدت 599990999   مالها ،رأس    ،  شركة   BIG BUILDERS   بٌلدرز بٌج -  236

 الجٌزة فٌصل العطا ابو دمحم شارع 7 رلم عمار االرضً الدور 1 رلم شمه:  بجهة

 29219629 فى ،لٌدت 19999990999   مالها ،رأس    ،  شركة(     Osama group)     لآلنشاءات جروب آسامـــه -  237

 الجٌزة - زاٌد الشٌخ - الوطن بٌت - 44B عمارة 1 شمه:  بجهة ،  عن ، 16272 برلم

 ،  عن ، 16333 برلم 29219622 فى ،لٌدت 1999990999   مالها ،رأس    ،  شركة   التحتٌة البنٌة لخدمات تكنٌكون -  238

 -اكتوبر أول-كفافى سعاد ش- التجاري هامٌس مول 34 رلم محل:  بجهة

 المتكامله شروعاتللم أرمٌر -  239

ARMER FOR INTEGRATED PROJECTS   16244 برلم 29219617 فى ،لٌدت 599990999   مالها ،رأس    ،  شركة ، 

 - المركزى المحور 1/4/1 لطعة على الممام  - السٌتى مشروع ز 2 مبنة:  بجهة ،  عن

:  بجهة ،  عن ، 16998 برلم 29219696 فى ،لٌدت 59990999   مالها ،رأس    ،  شركة   البرمجٌة للتصمٌمات نالله -  249

 الهرم -المرٌوطٌة -الفراعنة عمارات4

 فى ،لٌدت 199999990999   مالها ،رأس    ،  شركة   Mercury Development- العماري للتطوٌر مٌركوري -  241

 رالتحرٌ شارع ـ 131 رلم عمار ـ 35 رلم وحدة:  بجهة ،  عن ، 16399 برلم 29219621



 جهاز تنمية التجارة الداخلية
 

 

 تـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجزي

 19 عالتعديل أو النشز أو إعادة الطب منه بالنقل أو النسخ أو ءو أي جشس التعامل مع هذا الملف أال يجو

 برلم 29219619 فى ،لٌدت 59990999   مالها ،رأس    ،  شركة   المدمجة والنظم المعلومات لتكنولوجٌا أسطر -  242

 الجٌزة -الهرم -المرٌوطٌة -الفراعنة عمارات4:  بجهة ،  عن ، 16999

 29219697 فى ،لٌدت 299990999   مالها ،رأس    ،  شركة   Saracen solutions  االستشارات لخدمات ساراسن -  243

 . الجٌزة - زاٌد الشٌخ مدٌنة - غرب  سودٌن كازا  B 27:  بجهة ،  عن ، 16935 برلم

 ، 16999 برلم 29219696 فى ،لٌدت 599990999   مالها ،رأس    ،  شركة   ATRIS ACADEMY اكادٌمى عترٌس -  244

 أبورواش - ناهٌا ش - سعٌد احمد الدكتور فٌبل خلف رٌسعت محمود دمحم عماره - 3 شمة - الثانى الدور:  بجهة ،  عن

 599990999   مالها ،رأس    ،  شركة   ARMER FOR INTEGRATED PROJECTS   المتكاملة للمشروعات أرمٌر -  245

 6 -المركزى المحور 1/4/1 لطعة على الممام السٌتى مشروع ز 2 مبنى:  بجهة ،  عن ، 16244 برلم 29219617 فى ،لٌدت

 أكتوبر

   W D CO FOR TRADING CONTRACTING AND REAL STATE العماري والتطوٌر والمماوالت للتجارة وٌدكو -  246

 جمال شارع 6 رلم عمار:  بجهة ،  عن ، 16441 برلم 29219629 فى ،لٌدت 599990999   مالها ،رأس    ،  شركة

 الفٌوم اول- عبدالناصر

 ، 16225 برلم 29219617 فى ،لٌدت 2999990999   مالها ،رأس    ،  شركة   BRAND WIZARD وٌزرد براند -  247

 زاٌد الشٌخ - 31 لطعة - مول ببلزا اركان - 4 مبنى - الرابع الجور - 429 وحدة:  بجهة ،  عن

    ،  شركة   ارٌةالتج والتوكٌبلت للتجارة الرواد مجموعه التجارٌة وسمتها وشركٌه امٌن المجٌد عبد محمود علً دمحم -  248

 الحرٌة سنتر 16 ، 17 ، 25 ارلام محبلت: :  بجهة ،  عن ، 16294 برلم 29219616 فى ،لٌدت 3999990999   مالها ،رأس

 الجٌزة - اكتوبر6 ثان عمد - الخامسة المجاورة خدمات - الخامس الحً -

 برلم 29219616 فى ،لٌدت 59990999   مالها س،رأ    ،  شركة   والشبكات المعلومات لتكنولوجٌا نٌوراطرونكس -  249

 الهرم - المرٌوطٌة - الفراعنة عمارات 4:  بجهة ،  عن ، 16298

 برلم 29219614 فى ،لٌدت 599990999   مالها ،رأس    ،  شركة   TECH SKY العامة والتجارة للتورٌدات سكاي تن -  259

 - اإلداري ألطباءا برج - التحرٌر ش  - أ 96:  بجهة ،  عن ، 16163

 ، 15974 برلم 29219693 فى ،لٌدت 19999990999   مالها ،رأس    ،  شركة   العمارى واالستثمار للتشٌد روانكو -  251

 - االمل مدٌنة - جبر دمحم شارع 7:  بجهة ،  عن

 فى ،لٌدت 59990999   مالها ،رأس    ،  شركة   ABOU ZAID FIRST GENERATION جٌنرٌشن فٌرست زٌد ابو -  252

 كرٌزى محور - بارن بٌزنٌس كابٌتال - B3 مبنى - الرابع الدور - 492 رلم مكتب:  بجهة ،  عن ، 15985 برلم 29219693

 زاٌد الشٌخ - ووتر

  عن ، 16386 برلم 29219624 فى ،لٌدت 199990999   مالها ،رأس    ،  شركة   والتدرٌب المهارات لتنمٌة األمانى -  253

 الوحدة شارع امتداد من - الهداٌة مسجد شارع( 3) رلم بالعمار االرضى بعد االول بالدور الكائنة الشـمـة:  هةبج ،

 برلم 29219627 فى ،لٌدت 1599990999   مالها ،رأس    ،  شركة   SKY PRINT الذكٌة للحلول برنت سكاى -  254

 الهرم - االهرام هضبة ب 223 ق:  بجهة ،  عن ، 16496

 بجهة ،  عن ، 16294 برلم 29219621 فى ،لٌدت 3999999990999   مالها ،رأس    ،  شركة   والبناء للتشٌٌد أعالى -  255

 األهرام هضبة- األولى البوابة أ 547 العمار - الخامس الدور 27 شمة: 

 ، 16434 برلم 29219628 فى ،لٌدت 599990999   مالها ،رأس    ،  شركة   SNACKS N MORE مور ان سناكس -  256

 7 شمة - السودان شارع 72:  بجهة ،  عن



 جهاز تنمية التجارة الداخلية
 

 

 تـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجزي

 20 عالتعديل أو النشز أو إعادة الطب منه بالنقل أو النسخ أو ءو أي جشس التعامل مع هذا الملف أال يجو

 برلم 29219629 فى ،لٌدت 199990999   مالها ،رأس    ،  شركة(   ONE TEAM) الترفٌهٌة لؤلنشطة تٌم وان -  257

 - االهرام حدائك - الثالثة البوابة - ص 158 رلم العمار - الخامس الدور - 592 شمة - 1 رلم غرفة:  بجهة ،  عن ، 16259

 الجٌزة

 ،  عن ، 16314 برلم 29219622 فى ،لٌدت 59999990999   مالها ،رأس    ،  شركة   المصانع وتشغٌل الدارة مدن -  258

 اكتوبر 6 مدٌنة اول لسم - عوف بن الرحمن عبد 164:  بجهة

:  بجهة ،  عن ، 16291 برلم 29219616 فى ،لٌدت 49999990999   مالها ،رأس    ،  شركة   sm zed زٌد ام اس -  259

 العلمٌن شارع - 56 العمار - االول الدور

 ، 16264 برلم 29219629 فى ،لٌدت 25999990999   مالها ،رأس    ،  شركة   الغذائٌه المواد لتصنٌع ام اتش المنال -  269

 الجٌزه - الهرم - االهرام حدائك ط 362:  بجهة ،  عن

 ش 35:  بجهة ،  عن ، 15953 برلم 29219692 فى ،لٌدت 1999990999   مالها ،رأس    ،  شركة   للنمل روبٌكس -  261

 ولاص ابى ابن سعد

  عن ، 16922 برلم 29219697 فى ،لٌدت 599990999   مالها ،رأس    ،  شركة   التخصصٌة المجرة عٌادات شركة -  262

 الجٌزة - الجوزة طنطا ش 51:  بجهة ،

  شركة   ATLANTIC DIMENSION  FOR DEVLOPMENT & TECHNOLOGY والتكنولوجٌا للتطوٌر االطلنطى دالبع -  263

 الشٌخ مدٌنة العاشر الحً االمل ش69:  بجهة ،  عن ، 16949 برلم 29219698 فى ،لٌدت 1999990999   مالها ،رأس    ،

 زاٌد

 ،  عن ، 15945 برلم 29219691 فى ،لٌدت 599990999   اماله ،رأس    ،  شركة   SOFFA الرلمٌة للخدمات صوفا -  264

 الثورة ش 48:  بجهة

 برلم 29219629 فى ،لٌدت 2599990999   مالها ،رأس    ،  شركة   Create Good Content كونتنت جود كرٌٌت -  265

 الجٌزة محافظة ــ زاٌد الشٌخ ــ  3مول هٌلز، بفرلً:  بجهة ،  عن ، 16257

 بجهة ،  عن ، 16253 برلم 29219629 فى ،لٌدت 19999990999   مالها ،رأس    ،  شركة   وشركاه الستار عبد دمحم -  266

 الخدمً المحور ستار سٌتً ابراج   السادس الدور 3 برج 6 مكتب: 

 29219622 فى ،لٌدت 35999990999   مالها ،رأس    ،  شركة   verona cosmetics التجمٌل لمستحضرات فٌرونا -  267

 الصناعٌة المنطمة - الشباب مخازن - 615 رلم مصنع:  بجهة ،  عن ، 16339 برلم

 بجهة ،  عن ، 16252 برلم 29219617 فى ،لٌدت 2599990999   مالها ،رأس    ،  شركة   الطبٌه للمستلزمات مٌدكو -  268

 اكتوبر 6 ــ الثالثه المجاوره ــ الخامس الحى 455: 

 ، 16215 برلم 29219616 فى ،لٌدت 2999990999   مالها ،رأس    ،  شركة   والتجزئة الجملة لتجارة دبغدا فهود -  269

 الجٌزة- اكتوبر6 - الشروق سنتر - السابع الحى -الطائف شارع-1رلم عمار:  بجهة ،  عن

 29219619 فى ،لٌدت 599999.000   مالها ،رأس    ،  شركة   RANKS  الهندسٌه والتصمٌمات لبلبتكارات رانكس -  279

 الجٌزة - جول دي شارل من- رحب ابن شارع 5:  بجهة ،  عن ، 16116 برلم

  العمارى لئلستثمار اٌسبرج -  271

ICEBERG    REAL   ESTATE    INVESTMENT   برلم 29219627 فى ،لٌدت 1999990999   مالها ،رأس    ،  شركة 

 الدفاع - الفٌروز حى - الناصر عبد جمال طرٌك - 39 رلم العمار - علوى الثالث لدورا - 5 رلم وحدة:  بجهة ،  عن ، 16499

 الوطنى



 جهاز تنمية التجارة الداخلية
 

 

 تـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجزي

 21 عالتعديل أو النشز أو إعادة الطب منه بالنقل أو النسخ أو ءو أي جشس التعامل مع هذا الملف أال يجو
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 ،  عن ، 16295 برلم 29219616 فى ،لٌدت 1999990999   مالها ،رأس    ،  شركة   العمارى لبلستثمار الشاذلى -  277
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 امبابة -الرئٌسى بشتٌل شارع من متفرع - الفحام المنعم عبد شارع 1:  بجهة



 جهاز تنمية التجارة الداخلية
 

 

 تـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجزي

 22 عالتعديل أو النشز أو إعادة الطب منه بالنقل أو النسخ أو ءو أي جشس التعامل مع هذا الملف أال يجو
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 الخدمى المركز محور -أكتوبرالتجارى 6 مول:  بجهة ،  عن ، 16115
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 العربٌة الدول جامعة شارع 79:  بجهة



 جهاز تنمية التجارة الداخلية
 

 

 تـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجزي

 23 عالتعديل أو النشز أو إعادة الطب منه بالنقل أو النسخ أو ءو أي جشس التعامل مع هذا الملف أال يجو
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 -6 الصناعٌه المنطمة امتداد 294 رلم مصنع:  بجهة ،
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 الجٌزه - أكتوبر 6 - الند فاملً التجاري المول - مول الند - 398 رلم مكتب:  بجهة ،  عن

 Bio farm investment and sustainable agricultural           المستدامه الزراعٌة والتنمٌة لئلستثمار بٌوفارم -  317

development   شارع 4:  بجهة ،  عن ، 16249 برلم 29219617 فى ،لٌدت 19999990999   مالها ،رأس    ،  شركة 

 حمزه سهل شارع من متفرع - الثانى رمسٌس
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 - مصر دار - 9 عمارة - 11 شمة:  بجهة ،  عن ، 16454 برلم

 برلم 29219619 فى ،لٌدت 2999990999   مالها ،رأس    ،  شركة   Math Builds.الهندسٌة لبلنشاءات ماث -  329

 - زاٌد الشٌخ - وٌست سودٌن 6 البولٌجون مبنً( A1) مكتب:  بجهة ،  عن ، 16114



 جهاز تنمية التجارة الداخلية
 

 

 تـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجزي

 24 عالتعديل أو النشز أو إعادة الطب منه بالنقل أو النسخ أو ءو أي جشس التعامل مع هذا الملف أال يجو
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:  بجهة ،  عن ، 16939 برلم 29219698 فى ،لٌدت 599990999   مالها ،رأس    ،  شركة   المطاعم الدارة تفوٌلة -  326

 الجٌزة -   المهندسٌن-الجزائر شارع -9  عمار - االول الدور -1 رلم شمة -1 رلم غرفة
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 فى ،لٌدت 1999990999   مالها ،رأس    ،  شركة   GEMINI FOR REAL ESTATE    العماري للتسوٌك جٌمناى -  335

 زاٌد الشٌخ - المركزى المحور - تاور توٌن  A مبنى - االول الدور:  بجهة ،  عن ، 16387 برلم 29219627

   مالها ،رأس    ،  شركة   SLAY ADVERTISING & PRODUCTION  الفنى واالنتاج واالعبلن للدعاٌة سبلى -  336

 المجاورة - التاسع الحى 89 عمارة - االرضى بالدور 2 شمة:  بجهة ،  عن ، 16913 برلم 29219696 فى ،لٌدت 299990999

 زاٌد الشٌخ - الخامسة

 16367 برلم 29219624 فى ،لٌدت 29999990999   مالها ،رأس    ،  شركة   الغذائٌة والصناعات للمطاحن أورتاج -  337

 البشرى شارع من نصر دمحم شارع:  بجهة ،  عن ،



 جهاز تنمية التجارة الداخلية
 

 

 تـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجزي

 25 عالتعديل أو النشز أو إعادة الطب منه بالنقل أو النسخ أو ءو أي جشس التعامل مع هذا الملف أال يجو

 فى ،لٌدت 1999990999   مالها ،رأس    ،  شركة   OT FOR HOME AUTOMATION اوتومٌشن هوم فور  اوتى -  338

 زاٌد الشٌخ - الدٌن بدر عمارات 34:  بجهة ،  عن ، 16937 برلم 29219697

 بجهة ،  عن ، 16242 برلم 29219617 فى ،لٌدت 599990999   مالها ،رأس    ،  شركة   للمطاعم المتمٌزة االندلس -  339

 الهرم ـ العرٌش ش من متفرع امٌن خالد ش 12: 

 برلم 29219623 فى ،لٌدت 5999990999   مالها ،رأس    ،  شركة   GOLDEN TOWERS الذهبٌة االبراج -  349

 الرابع الحى - االولى المجاورة - 57 عمارة - الثانى الدور - 5 شمة:  بجهة ،  عن ، 163338

 برلم 29219622 فى ،لٌدت 599990999   مالها ،رأس    ،  شركة   FINGANI والكافٌهات المطاعم لخدمات فنجانى -  341

 األهرام هضبة أ 5 شارع - 57 رلم عمار - الثالث بالدور 7 رلم شمة:  بجهة ،  عن ، 16394

 ، 16442 برلم 29219629 فى ،لٌدت 599990999   مالها ،رأس    ،  شركة   ASRAR ELSAHABA السحابة اسرار -  342

 ش 282:  بجهة ،  عن

 ، 16199 برلم 29219616 فى ،لٌدت 4999990999   الهام ،رأس    ،  شركة   والبناء والتشٌٌد للمماوالت الزمردة -  343

 ثان أكتوبر 6 - 5 المجاورة 12 الحى 12:  بجهة ،  عن

   مالها ،رأس    ،  شركة   KHATTAB FOR ENGINEERING AND BUILDING والبناء للهندسة خطاب -  344

 رٌاض المنعم عبد شارع 62 عمارة - 41 رلم شمة:  بجهة ،  عن ، 16175 برلم 29219615 فى ،لٌدت 4999990999

 16995 برلم 29219699 فى ،لٌدت 599990999   مالها ،رأس    ،  شركة   NOUR SOLAR   سوالر نور -  345

 - السودان شارع 194:  بجهة ،  عن ،

 فى دت،لٌ 599990999   مالها ،رأس    ،  شركة   DIRECTION FOR ADVERTISING واإلعبلن للدعاٌة اتجاه -  346

 كرداسة - المعتمدٌة - األبٌض الطرٌك من متفرع - العرب شارع 19:  بجهة ،  عن ، 16932 برلم 29219697

 - 9 شمة:  بجهة ،  عن ، 16946 برلم 29219698 فى ،لٌدت 39999990999   مالها ،رأس    ،  شركة   وٌٌت جولد -  347

 . الجٌزة محافظة -اكتوبر 6 - سادسةال السٌاحٌة -االرضى فوق الثانى الدور - 139 عمارة

 ، 16378 برلم 29219624 فى ،لٌدت 39999990999   مالها ،رأس    ،  شركة   KCCE مصر - للمماوالت خورى -  348

 الخامس الحى - الدوحه سنتر 57 رلم الوحدة:  بجهة ،  عن

 ش 3:  بجهة ،  عن ، 16218 برلم 29219617 فى ،لٌدت 1999990999   مالها ،رأس    ،  شركة   الحبلل مزرعه -  349

 األعظم االبحر - عزام الفتاح عبد

 فى ،لٌدت 189990999   مالها ،رأس    ،  شركة   العمومٌة والتورٌدات الغذائٌة المواد وتوزٌع لتجارة مٌجا -  359

 السادس الحى - 71 سكن - 438 عمارة - 3 وحدة:  بجهة ،  عن ، 16219 برلم 29219616

   مالها ،رأس    ،  شركة   MSD ADVANCED INDUSTRIAL SOLUTIONS المتمدمة الصناعٌة للحلول دى إس ام -  351

 الجٌزة -الهرم -المرٌوطٌة -الفراعنة عمارات4:  بجهة ،  عن ، 16121 برلم 29219619 فى ،لٌدت 59990999

 ،  عن ، 16229 برلم 29219617 فى ،لٌدت 2999990999   مالها ،رأس    ،  شركة   Amyal والبناء للتشٌد امٌال -  352

 الهرم - االهرام حدائك - ط 49:  بجهة

 برلم 29219617 فى ،لٌدت 1999990999   مالها ،رأس    ،  شركة   CREATIVE HARDWARE هاردوٌر كرٌاتٌف -  353

 الحداد ارض الحكٌم شارع4:  بجهة ،  عن ، 16231

:  بجهة ،  عن ، 16925 برلم 29219697 فى ،لٌدت 599990999   مالها ،رأس    ،  ركةش   LE CITRON لٌسترو -  354

 االهرام حدائك - أ 79



 جهاز تنمية التجارة الداخلية
 

 

 تـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجزي

 26 عالتعديل أو النشز أو إعادة الطب منه بالنقل أو النسخ أو ءو أي جشس التعامل مع هذا الملف أال يجو

:  بجهة ،  عن ، 15994 برلم 29219693 فى ،لٌدت 299990999   مالها ،رأس    ،  شركة   الطبٌة للخدمات النجاة -  355

 زاٌد الشٌخ - 5 م - 9 ح - 67 فٌبل

 ،  عن ، 16195 برلم 29219619 فى ،لٌدت 159990999   مالها ،رأس    ،  شركة   الطبٌة للخدمات مٌد ونابك شركة -  356

 - المهندسٌن - سورٌا شارع 46:  بجهة

 شمة:  بجهة ،  عن ، 16191 برلم 29219616 فى ،لٌدت 499990999   مالها ،رأس    ،  شركة   للبرمجٌات إنوفٌت -  357
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 29219628 فى ،لٌدت 599990999   مالها ،رأس    ،  شركة   الطبٌة والمراكز المستشفٌات وتشغٌل الدارة اٌة ان دى -  358

 التحرٌر ش 98:  بجهة ،  عن ، 16426 برلم

 ، 1597 برلم 29219693 فى ،لٌدت 19999990999   مالها ،رأس    ،  شركة   ارىالعم واالستثمار للتشٌد راونكو -  359

 . الجٌزة - امبابة - االمل مدٌنة - جبر دمحم شارع 7:  بجهة ،  عن

 599990999   مالها ،رأس    ،  شركة   Dream Farm for Trade and Export  والتصدٌر للتجارة فارم درٌم -  369

 رٌاض عبدالمنعم:شارع( 62: )رلم عمار -( 41: )رلم شمة:  بجهة ،  عن ، 16289 برلم 29219629 فى ،لٌدت

   مالها ،رأس    ،  شركة   castillo for real estate marketing                             العمارى للتسوٌك كاستٌلو -  361

 زاٌد الشٌخ - تاون وست ح - تلال 33:  بجهة ،  عن ، 16459 برلم 29219629 فى ،لٌدت 599990999

 ،  عن ، 16363 برلم 29219624 فى ،لٌدت 299990999   مالها ،رأس    ،  شركة   الطبٌة للتحالٌل أكتوبر مصر -  362

 .الجٌزة - أكتوبر 6 - الحصري مٌدان - 5 برج - الثالث الدور - 29 شمة:  بجهة

:  بجهة ،  عن ، 16139 برلم 29219613 فى ،لٌدت 59990999   مالها رأس،    ،  شركة   المطاعم الدارة الدٌن عماد -  363

 الجٌزة - الهرم- سٌاج فندق بجوار- اللبٌنً شارع55

:  بجهة ،  عن ، 16418 برلم 29219628 فى ،لٌدت 59990999   مالها ،رأس    ،  شركة   العمارى للتسوٌك ببلنو -  364

 الهرم - بتكو مدٌنة 32 رلم بالعمار الثانى الدور 21 رلم شمة

 . الرلمً التحول الستشارات ببلنكتون زي -  365

ZPLankton for digital trans forma tion Consulta tion   فى ،لٌدت 1999990999   مالها ،رأس    ،  شركة 

 مصدق ش 3:  بجهة ،  عن ، 16398 برلم 29219622

 فى ،لٌدت 1999990999   مالها ،رأس    ،  شركة   DAR ALMJD CONTRACTING للمماوالت المجد دار -  366

 - فهمً دمحم االمٌر منشأة - الماتٌن عزبة:  بجهة ،  عن ، 16211 برلم 29219616

   ــــــــــــــــــــــ  

   أفراد التجارى السجل تعدٌبلت 

   ــــــــــــــــــــــ  

 

   ــــــــــــــــــــــ  

   الشطب - المحو  

   ــــــــــــــــــــــ  



 جهاز تنمية التجارة الداخلية
 

 

 تـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجزي

 27 عالتعديل أو النشز أو إعادة الطب منه بالنقل أو النسخ أو ءو أي جشس التعامل مع هذا الملف أال يجو

 

:  برلم لٌده سبك  ،  فرد تاجر  ،(   حبلوة الدٌن صبلح احمد اشرف دمحم)          لصاحبها SOUQ BRANDS براندز سوق   - 1

 محو أمر  السجل شطب/محو تم   29219697 تارٌخ وفى ،   5953

 وفى ،   19855:  برلم لٌده سبك  ،  فرد تاجر  ،(  النور ابو حسٌن على حسٌن) لصاحبها   Pupzella Pet بت ببزٌبل   - 2

   السجل شطب/محو تم   29219613 تارٌخ

   ــــــــــــــــــــــ  

   المال رأس 

   ــــــــــــــــــــــ  

 

 العظٌم عبد دمحم)  لصاحبها Emmar for realestate investment & contracting والمماوالت العمارى لبلستثمار اعمار -  1

 رأس تعدٌل:   التأشٌر وصف,  المال رأس تعدٌل تم  29219627 ، تارٌخ وفً  6275 برلم لٌده سبك ،، فرد تاجر(   حسن دمحم

  جنٌه  1999990999، ماله رأس لٌصبح المال

 رأس تعدٌل:   التأشٌر وصف,  المال رأس تعدٌل تم  29219627 ، تارٌخ وفً  6275 برلم لٌده سبك ،، فرد تاجر  لطرة -  2

  جنٌه  1999990999، ماله رأس لٌصبح المال

 العظٌم عبد دمحم)  لصاحبها Emmar for realestate investment & contracting والمماوالت العمارى لبلستثمار اعمار -  3

 رأس تعدٌل:   التأشٌر وصف,  لالما رأس تعدٌل تم  29219627 ، تارٌخ وفً  6275 برلم لٌده سبك ،، فرد تاجر(   حسن دمحم

  جنٌه  1999990999، ماله رأس لٌصبح المال

 رأس تعدٌل:   التأشٌر وصف,  المال رأس تعدٌل تم  29219627 ، تارٌخ وفً  6275 برلم لٌده سبك ،، فرد تاجر  لطرة -  4

  جنٌه  1999990999، ماله رأس لٌصبح المال

   ــــــــــــــــــــــ  

   العنوان  

   ــــــــــــــــــــــ  

 

 وفً 15948    برلم لٌده سبك  ، فرد تاجر ، الهبللى دمحم المنعم عبد لصاحبها والمخبوزات الغذائٌة المواد لتجارة الهبللى -  1

  االحٌاء جنوب - فدان 71 - 428 عمارة ،:   الـتأشٌر وصف,  العنوان تعدٌل تم 29219691 تارٌخ

 وفً 15929    برلم لٌده سبك  ، فرد تاجر ، عنان حسٌن السٌد محمود عزه لصاحبتها INFRASERV برمجٌاتلل انفراسٌرف -  2

  الهرم - فٌصل - اللبٌنى - المناوى الرحٌم عبد ش 8 - 6 الدور 11 شمة ،:   الـتأشٌر وصف,  العنوان تعدٌل تم 29219691 تارٌخ

 15936    برلم لٌده سبك  ، فرد تاجر ، محمود احمد محمود بدوى حازم بهالصاح والمماوالت االسكان لمشروعات الحجاز -  3

  الهرم شارع من الفدا ابو ش 7 - العلوى االول الدور ،:   الـتأشٌر وصف,  العنوان تعدٌل تم 29219691 تارٌخ وفً

 تارٌخ وفً 15935    برلم لٌده سبك  ، فرد تاجر ، ابراهٌم دمحم محمود ٌحً لصاحبها  MOBI CENTER سنتر موبى -  4

 الجٌزة - الدكرور بوالق - زنٌن ترعة - عزب عبدالفتاح ش 86 ،:   الـتأشٌر وصف,  العنوان تعدٌل تم 29219691

 29219691 تارٌخ وفً 12976    برلم لٌده سبك  ، فرد تاجر ،(  حنا ادٌب هانً شٌري)  لصاحبها  حنا ادٌب هانً شٌري -  5

 العجوزة الدلى لسم مصدق شارع 79 رلم عما الخامس بالدور 52 رلم شمة ،:   الـتأشٌر وصف , العنوان تعدٌل تم



 جهاز تنمية التجارة الداخلية
 

 

 تـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجزي

 28 عالتعديل أو النشز أو إعادة الطب منه بالنقل أو النسخ أو ءو أي جشس التعامل مع هذا الملف أال يجو

,  العنوان تعدٌل تم 29219691 تارٌخ وفً 12976    برلم لٌده سبك  ، فرد تاجر ، حنا ادٌب هانً شٌري   لصاحبها ازوال -  6

 العجوزة الدلى لسم مصدق شارع 79 رلم عما الخامس بالدور 52 رلم شمة ،:   الـتأشٌر وصف

 15937    برلم لٌده سبك  ، فرد تاجر ،(  سلٌم دمحم هللا عبد)  لصاحبها السٌارات غٌار لمطع والتجزئة الجملة لتجارة وٌس -  7

  اكتوبر 6 - 63 رلم محل - مول جراند طٌبة - االراضى الدور ،:   الـتأشٌر وصف,  العنوان تعدٌل تم 29219691 تارٌخ وفً

 2محل ،:   الـتأشٌر وصف,  العنوان تعدٌل تم 29219691 تارٌخ وفً 15927    برلم لٌده سبك  ، فرد تاجر ، ترٌد سمارت -  8

 الجٌزه - الوراق - الجدٌد النٌل كورنٌش  من - البدروم - الخطاب بن عمر شارع - 64 العمار -

 تارٌخ وفً 15959    برلم لٌده سبك  ، فرد تاجر ، احمد دمحم بركات الرحمن عبد لصاحبها MOOJ AL ATAA العطاء موج -  9

 اكتوبر حدائك - 6 بٌتن ابنى شرق - 52 عمارة - 2 شمة ،:   الـتأشٌر وصف,  العنوان تعدٌل تم 29219691

 تارٌخ ًوف 15939    برلم لٌده سبك  ، فرد تاجر ،(  محمود ابراهٌم اشرف احمد)  لصاحبها المعادن لتشكٌل العالمٌة -  19

  اكتوبر 6 - السادس الحى - االسعاف ش 15 ،:   الـتأشٌر وصف,  العنوان تعدٌل تم 29219691

 تارٌخ وفً 15959    برلم لٌده سبك  ، فرد تاجر ، موسً حامد هللا فتح محمود لصاحبها الشنط النتاج باج ببلست -  11

  الصناعٌه المنطمه - م 399 الشباب مخازن -699   المطعه ،:   الـتأشٌر وصف,  العنوان تعدٌل تم 29219692

 الجٌزه - أكتوبر 6 ـ

 

 تعدٌل تم 29219692 تارٌخ وفً 15961    برلم لٌده سبك  ، فرد تاجر ،( على احمد عاطف عمر) لصاحبها مدن ابر -  12

 المهندسٌن رٌاض عبدالمنعم شارع أ 59 عمار 13 بالدور 41 ،:   الـتأشٌر وصف,  العنوان

 تم 29219692 تارٌخ وفً 15962    برلم لٌده سبك  ، فرد تاجر ، ٌحٌى العزٌز عبد احمد لصاحبها للتجارة المثالى البٌت -  13

 الثانى الحى - الرابعة المجاورة - 4/  34 رلم عمار - 4 رلم محل ،:   الـتأشٌر وصف,  العنوان تعدٌل

 تارٌخ وفً 15986    برلم لٌده سبك  ، فرد تاجر ، احمد دمحم الصمد عبد طارق لصاحبها احمد دمحم الصمد عبد طارق -  14

 حرب طلعت شارع 135 ،:   الـتأشٌر وصف,  العنوان تعدٌل تم 29219693

  ، فرد تاجر ، راضى دمحم الغنى عبد محروس باهلل المعتز لصاحبها ARDECON والمماوالت العمارى لبلستثمار أردٌكون -  15

 الكائنه - االرضى بعد الثانى بالدور شمة ،:   الـتأشٌر وصف,  العنوان تعدٌل تم 29219693 تارٌخ وفً 15989    برلم لٌده سبك

 زاٌد الشٌخ - الصغٌر المستثمر عمارات - 33 رلم بالمطعة

 تارٌخ وفً 15999    برلم لٌده سبك  ، فرد تاجر ، مهنى منصور مفتاح ابراهٌم لصاحبها والفنادق السٌاحٌة للمرى دبى -  16

 الهرم - الصفا برج علوى االول الدور - اللبٌنى ش 25 ،:   الـتأشٌر وصف,  العنوان تعدٌل تم 29219696

 تم 29219696 تارٌخ وفً 16994    برلم لٌده سبك  ، فرد تاجر ، دمحم احمد عثمان مصطفى لصاحبها سنتر مصطفى -  17

  الفردوس مدٌنة - والمروة الصفا شارع أ 8 - 4 رلم محل ،:   الـتأشٌر وصف,  العنوان تعدٌل

 تارٌخ وفً 16918    برلم لٌده سبك  ، فرد تاجر ،(  الكسم خلدون دمحم عامر) لصاحبها الحدٌثة لئلنارة مٌدلوكس -  18

  وبراكت 6 - الشباب مخازن الصناعٌة المنطمة 683 رلم لطعة مصنع ،:   الـتأشٌر وصف,  العنوان تعدٌل تم 29219697

 16921    برلم لٌده سبك  ، فرد تاجر ، دمحم سلٌمان عصام احمد محمود لصاحبها التصوٌر وخدمات للتجارة اكس زٌرو -  19

  فٌصل - فارس الشهٌد من المرسلٌن خاتم ش 3 ،:   الـتأشٌر وصف,  العنوان تعدٌل تم 29219697 تارٌخ وفً

 تم 29219697 تارٌخ وفً 16936    برلم لٌده سبك  ، فرد تاجر ، هاشم على دالسٌ عماد لصاحبها هاشم على السٌد عماد -  29

  السادسة الصناعٌة امتداد - 135 لطعة ،:   الـتأشٌر وصف,  العنوان تعدٌل



 جهاز تنمية التجارة الداخلية
 

 

 تـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجزي

 29 عالتعديل أو النشز أو إعادة الطب منه بالنقل أو النسخ أو ءو أي جشس التعامل مع هذا الملف أال يجو

 تعدٌل تم 29219697 تارٌخ وفً 16931    برلم لٌده سبك  ، فرد تاجر ، والكافٌهات المطاعم وتشغٌل وإدارة للتجارة الفا -  21

 - المحورالمركزي - ببلزا سٌتً مشروع - فٌستا برٌما مول - األرضً الدور - ل 992 رلم الوحدة ،:   الـتأشٌر وصف,  العنوان

 أكتوبر 6 مدٌنة

 وفً 16997    برلم لٌده سبك  ، فرد تاجر ، على دمحم شعبان دمحم لصاحبها VERVE CHEMICALS للكٌماوٌات فٌرف -  22

  الصناعٌة م 399 - الشباب مخازن - 37 المطعة ،:   الـتأشٌر وصف,  العنوان تعدٌل تم 29219699 تارٌخ

 29219699 تارٌخ وفً 11949    برلم لٌده سبك  ، فرد تاجر ،(  سالم السٌد المجٌد عبد سعد مصطفى)  لصاحبها اجٌاد -  23

  الصناعٌة م 399 الشباب مخازن 753 المطعة ،:   الـتأشٌر وصف,  العنوان تعدٌل تم

 تارٌخ وفً 16999    برلم لٌده سبك  ، فرد تاجر ، السباعى دمحم جمال جبلل لصاحبها والمذٌبات للبوٌات طٌبة -  24

 6 الحرٌة مٌدان - النٌل شرق - السباعى فٌبل بجوار - الحمراٌا ،:   الـتأشٌر وصف,  العنوان تعدٌل تم 29219699

 تعدٌل تم 29219699 تارٌخ وفً 16989    برلم لٌده سبك  ، فرد تاجر ، حسٌن دمحم عمرو دمحم خالد لصاحبها الدوز -  25

  زاٌد الشٌخ -( سنتر اٌدن) الترفٌهى الدولى التجارى بالمركز الثانى بالدور( أ57) رلم الوحدة ،:   الـتأشٌر وصف,  العنوان

 تم 29219619 تارٌخ وفً 16119    برلم لٌده سبك  ، فرد تاجر ، الموجود عبد حسٌن احمد هشام لصاحبها الرجوان -  26

 المناطر منشأة - برلاش ،:   الـتأشٌر وصف,  العنوان تعدٌل

 تارٌخ وفً 16975    برلم لٌده سبك  ، فرد تاجر ،(  ٌاسر دمحم طارق)  لصاحبها OUEEN CLASSIC  كبلسٌن كوٌن -  27

  سكٌب سٌتى - العاشر الحى - 54 محل - االول دورال ،:   الـتأشٌر وصف,  العنوان تعدٌل تم 29219619

 تارٌخ وفً 16123    برلم لٌده سبك  ، فرد تاجر ، العنٌزان صبر بن عنٌزان بن دمحم لصاحبها العماري لبلستثمار العنٌزان -  28

 المهندسٌن - السودان شارع 292 ،:   الـتأشٌر وصف,  العنوان تعدٌل تم 29219619

 تعدٌل تم 29219613 تارٌخ وفً 16127    برلم لٌده سبك  ، فرد تاجر ، عطا مرٌد سمٌر جورج لصاحبها ارةللتج أجتٌن -  29

  الغربٌة العمرانٌة - عباس ش 66 ،:   الـتأشٌر وصف,  العنوان

 16129    برلم لٌده سبك  ، فرد تاجر ، عامر صالح احمد دمحم لصاحبها الغذائٌة للمواد والتجزئة الجملة لتجارة صالح دمحم -  39

 فٌصل - الثبلثٌنى - االمٌر شارع 1 ،:   الـتأشٌر وصف,  العنوان تعدٌل تم 29219613 تارٌخ وفً

 تارٌخ وفً 16132    برلم لٌده سبك  ، فرد تاجر ، حسن عبدربه جابر دمحم/  لصاحبها العمارى لبلستثمار هوم كاد -  31

  كرداسة - المعتمدٌة على الحاج سكة الوفاء ش 14 ،:   ٌرالـتأش وصف,  العنوان تعدٌل تم 29219613

 تارٌخ وفً 16125    برلم لٌده سبك  ، فرد تاجر ، ثابت الرحمن عبد مناهل لصاحبتها للتكنولوجٌا كونسورتٌوم -  32

  الحجاز ش أ 17 ،:   الـتأشٌر وصف,  العنوان تعدٌل تم 29219613

 تارٌخ وفً 16165    برلم لٌده سبك  ، فرد تاجر ، ٌوسف ٌوسف ممدوح حاتم لصاحبها RIGHT STEP ستب راٌت -  33

 زاٌد الشٌخ - دٌونز زاٌد كومبوند 4 ،:   الـتأشٌر وصف,  العنوان تعدٌل تم 29219614

 تارٌخ وفً 16146    برلم لٌده سبك  ، فرد تاجر ، الرحٌم عبد ٌوسف إسماعٌل مصطفى لصاحبها للتجارة فرٌند بست -  34

 المهندسٌن - اللواء أرض - الرضا مسجد 19 شارع 12 ،:   الـتأشٌر وصف,  العنوان تعدٌل تم 29219614

 تارٌخ وفً 16155    برلم لٌده سبك  ، فرد تاجر ،(  ٌوسف احمد سٌد دمحم احمد)  لصاحبها المبلبس لتصنٌع المستمبل -  35

  السادس الحى - االخبار ش 39 ،:   الـتأشٌر وصف,  العنوان تعدٌل تم 29219614

 تارٌخ وفً 16149    برلم لٌده سبك  ، فرد تاجر ، احمد حسن جمال دمحم لصاحبها X Y والتجزئة الجملة لتجارة واى اكس -  36

  الهرم -المرٌوطٌة - على دمحم تمسٌم - الشٌخ ش - 8 عمارة ،:   الـتأشٌر وصف,  العنوان تعدٌل تم 29219614

 العنوان تعدٌل تم 29219615 تارٌخ وفً 16167    برلم لٌده سبك  ، فرد تاجر ، WAIT  المعلومات لتكنولوجٌا ارو واٌت -  37

  السودان شارع 181    -    18 رلم شمه التاسع الدور 4 رلم مكتب ،:   الـتأشٌر وصف, 



 جهاز تنمية التجارة الداخلية
 

 

 تـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجزي

 30 عالتعديل أو النشز أو إعادة الطب منه بالنقل أو النسخ أو ءو أي جشس التعامل مع هذا الملف أال يجو

 تارٌخ وفً 16179    برلم لٌده سبك  ، فرد تاجر ، المهدى دمحم سبلمة الرحمن عبد حسٌن لصاحبها لتكنولوجٌا المستمبل -  38

  الجٌزة_  الهرم_  فٌصل_  لاعود فندق خلف_  سلٌم ش 9 ،:   الـتأشٌر وصف,  العنوان تعدٌل تم 29219615

    برلم لٌده سبك  ، فرد تاجر ، SOU ZHONGZHI جى سوجون لصاحبها YIXIN الجدٌدة والمواد الخامات لتجارة ٌوسٌن -  39

  ستارز ستى - 4 شمة - السابع الدور - 8 برج ،:   الـتأشٌر وصف,  العنوان تعدٌل تم 29219615 تارٌخ وفً 16182

,  العنوان تعدٌل تم 29219616 تارٌخ وفً 16185    برلم لٌده سبك  ، فرد تاجر ، الرٌاضٌة المبلبس لتجارة فاشون -  49

  ل435 رلم عمار - السلم ٌمٌن على 1 رلم محل ،:   الـتأشٌر وصف

 تارٌخ وفً 16214    برلم لٌده سبك  ، فرد تاجر ، العلٌم عبد احمد عوٌس دمحم لصاحبها المبلبس لتصنٌع عوٌس دمحم -  41

  الهرم - الطالبٌة_ محرم عثمان- المدرسة شارع 34 ،:   الـتأشٌر وصف,  العنوان تعدٌل تم 29219616

 تم 29219617 تارٌخ وفً 16248    برلم لٌده سبك  ، فرد تاجر ، عوٌس ىعل صبلح دمحم لصاحبها EL MASA الماسة -  42

  الصناعٌة المنطمة - م 399 الشباب مخازن - 137 رلم لطعة ،:   الـتأشٌر وصف,  العنوان تعدٌل

 تارٌخ وفً 16229    برلم لٌده سبك  ، فرد تاجر ، كمالى هللا عبد على خالد والء لصاحبها االلومنٌوم العمال اٌجٌتال -  43

  الصناعٌة المدٌنة - م 399 منطمة - الشباب مخازن - 65 لطعة ،:   الـتأشٌر وصف,  العنوان تعدٌل تم 29219617

 تارٌخ وفً 16283    برلم لٌده سبك  ، فرد تاجر ، البحٌرى عبدالناصر فتوح عبدالناصر لصاحبها للتجارة اف اتش -  44

  193 تعاونٌات 89 عمارة 15 شمة ،:   الـتأشٌر فوص,  العنوان تعدٌل تم 29219629

 تارٌخ وفً 16262    برلم لٌده سبك  ، فرد تاجر ، فرج سبلمه فرجانً دمحم/ لصاحبها  العماري واالستثمار للتجاره فالٌد -  45

  الهرم - المنوره المدٌنه شارع 4 ،:   الـتأشٌر وصف,  العنوان تعدٌل تم 29219629

 وفً 16267    برلم لٌده سبك  ، فرد تاجر ، الرحٌم عبد لطفى دمحم تٌسٌر عمر لصاحبها GOOD CRAFT تكراف جود -  46

 االشجار حى ش 85 ،:   الـتأشٌر وصف,  العنوان تعدٌل تم 29219629 تارٌخ

  ، فرد تاجر ، لمولىا جاد العزٌز عبد ثابت ولٌد لصاحبها THE MONSTER وصٌانتها السٌارات غٌار لطع لتجارة المونستر -  47

  المسم شارع - الوجٌه سنتر 39 رلم ،:   الـتأشٌر وصف,  العنوان تعدٌل تم 29219629 تارٌخ وفً 16278    برلم لٌده سبك

 تعدٌل تم 29219621 تارٌخ وفً 16288    برلم لٌده سبك  ، فرد تاجر ، دوٌد هللا عبد ٌحى هٌثم لصاحبها ترٌد هٌثم -  48

  حسونه لطفى شارع - 37 عمارة - 1 شمة ،:   الـتأشٌر فوص,  العنوان

 تارٌخ وفً 16315    برلم لٌده سبك  ، فرد تاجر ، اسعد بهجت إسحاق رٌنٌه لصاحبتها MY BRIDE عروستى -  49

 الصناعٌة ةالمنطم - النسٌجٌة الصناعات بماعات 99 الى 73 من ارلام المطع ،:   الـتأشٌر وصف,  العنوان تعدٌل تم 29219622

 راضى أبو بكوم

 وفً 16337    برلم لٌده سبك  ، فرد تاجر ، عطٌه الرازق عبد دمحم سمٌر لصاحبها المعادن وتجارة لصناعة االخبلص -  59

  فٌصل - المطبعة - العاص بن عمرو من طه عبده ش 4 ،:   الـتأشٌر وصف,  العنوان تعدٌل تم 29219622 تارٌخ

 تم 29219622 تارٌخ وفً 16317    برلم لٌده سبك  ، فرد تاجر ، احمد المادر عبد دمحم مؤٌد لصاحبها برىال للنمل الساجر -  51

 فٌصل - العشرٌن شارع 17 ،:   الـتأشٌر وصف,  العنوان تعدٌل

 تارٌخ وفً 12214    برلم لٌده سبك  ، فرد تاجر ،(  حسٌن حسن امٌن حسن)  لصاحبها trend  الغذائٌه للصناعات ترٌند -  52

  السابعة الصناعٌة المنطمة بمحور 222 رلم المطعة النشاط ممارسة مولع ،:   الـتأشٌر وصف,  العنوان تعدٌل تم 29219622

 وفً 16325    برلم لٌده سبك  ، فرد تاجر ، الدوٌن احمد الحى عبد مجاهد عمرو لصاحبها الزراعى لبلستصبلح كونكور -  53

 مول بجوار والسادس الخامس الحى خدمات محور - المختار مدٌنة 3 ،:   الـتأشٌر وصف,  العنوان دٌلتع تم 29219622 تارٌخ

 رنٌن



 جهاز تنمية التجارة الداخلية
 

 

 تـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجزي

 31 عالتعديل أو النشز أو إعادة الطب منه بالنقل أو النسخ أو ءو أي جشس التعامل مع هذا الملف أال يجو

 تارٌخ وفً 16318    برلم لٌده سبك  ، فرد تاجر ، احمد الرحمن عبد ثابت المنعم عبد لصاحبها العمارى لبلستثمار الدار -  54

  الهرم - العرٌش ش 32 ، :  الـتأشٌر وصف,  العنوان تعدٌل تم 29219622

 تعدٌل تم 29219623 تارٌخ وفً 16353    برلم لٌده سبك  ، فرد تاجر ، نجم محم صبرى احمد لصاحبها ستار كٌان -  55

  اللبن صفط - حسان ابراهٌم ش 18 ،:   الـتأشٌر وصف,  العنوان

,  العنوان تعدٌل تم 29219623 تارٌخ وفً 16348    لمبر لٌده سبك  ، فرد تاجر ، مكٌه الدٌن محً اٌمن لصاحبها المحبة -  56

  والسادس الخامس الحى - الخدمى المحور المختار لرٌة - 3 رلم محل ،:   الـتأشٌر وصف

 وفً 16497    برلم لٌده سبك  ، فرد تاجر ، ابراهٌم عبده عٌسى احمد منى لصاحبتها MONETA NAILS نٌلز مونٌتا -  57

  الدالى عصام 7 ،:   الـتأشٌر وصف,  العنوان تعدٌل تم 29219627 تارٌخ

 وفً 137    برلم لٌده سبك  ، فرد تاجر ، العال عبد سٌد سٌد عمرو لصاحبها العمارى واالستثمار البرامج لتصمٌم اوبٌا -  58

  زاٌد الشٌخ - الثانى الحى ب  8 لٌصبح ،:   الـتأشٌر وصف,  العنوان تعدٌل تم 29219627 تارٌخ

 العنوان تعدٌل تم 29219627 تارٌخ وفً 16391    برلم لٌده سبك  ، فرد تاجر ، حافظ حسن حافظ عزة لصاحبتها النخبة -  59

  اطسا مركز - حامد ابو مساكن امام ،:   الـتأشٌر وصف, 

 تعدٌل تم 29219628 تارٌخ وفً 16436    برلم لٌده سبك  ، فرد تاجر ، ٌاسٌن فؤاد رٌاض لصاحبها فٌنوس مخدات -  69

  الثانٌة المجاورة - الثانى الحى - المركزى المحور 349 ،:   الـتأشٌر وصف,  العنوان

 تعدٌل تم 29219628 تارٌخ وفً 16419    برلم لٌده سبك  ، فرد تاجر ، بٌومى دمحم وحٌد دمحم لصاحبها للنمل ام تى -  61

  كرداسة - لمعتمدٌةا - الناحٌة داٌر ش 1 ،:   الـتأشٌر وصف,  العنوان

    برلم لٌده سبك  ، فرد تاجر ، ابراهٌم السٌد دمحم دمحم لصاحبها العمومٌة والتورٌدات والتجزئة الجملة لتجارة مراكش -  62

 المهندسٌن - غزة شارع 28 ،:   الـتأشٌر وصف,  العنوان تعدٌل تم 29219628 تارٌخ وفً 16438

 تارٌخ وفً 16458    برلم لٌده سبك  ، فرد تاجر ، محمود العابدٌن زٌن على عبلء الصاحبه JUST BREAK برٌن جاست -  63

 الغذائٌة الصناعات لطاع - 67 لطعة - الصناعٌة العرب بٌاض منطمة ،:   الـتأشٌر وصف,  العنوان تعدٌل تم 29219629

 تارٌخ وفً 16443    برلم لٌده سبك  ، فرد تاجر ، على عثمان توفٌك برعى هللا عبد لصاحبها ICONIC اٌكونٌن -  64

 زاٌد الشٌخ 16 الحً الخامسة المجاورة.  194 عمارة ،:   الـتأشٌر وصف,  العنوان تعدٌل تم 29219629

 29219629 تارٌخ وفً 16462    برلم لٌده سبك  ، فرد تاجر ، عٌده ابو إبراهٌم لباد بثٌنه لصاحبتها NBEE إي إي بً إن -  65

  أول أكتوبر 6 - السابع الحى - العزٌز عبد بن عمر شارع هـ 41 ،:   الـتأشٌر وصف,  نوانالع تعدٌل تم

   ــــــــــــــــــــــ  

   النشاط  

   ــــــــــــــــــــــ  

 

   ــــــــــــــــــــــ  

   الشركة نوع  

   ــــــــــــــــــــــ  

 



 جهاز تنمية التجارة الداخلية
 

 

 تـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجزي

 32 عالتعديل أو النشز أو إعادة الطب منه بالنقل أو النسخ أو ءو أي جشس التعامل مع هذا الملف أال يجو

 تارٌخ وفً 15939   برلم لٌده سبك  ، فرد تاجر ،(  محمود ابراهٌم اشرف احمد)  لصاحبها المعادن لتشكٌل العالمٌة -  1

 استثمار: التأشٌر وصف,  الشركة نوع تعدٌل تم29219691

 سبك  ، فرد تاجر ، راضى دمحم الغنى عبد محروس باهلل المعتز لصاحبها ARDECON والمماوالت العمارى لبلستثمار أردٌكون -  2

 استثمار: التأشٌر وصف,  الشركة نوع تعدٌل تم29219693 تارٌخ وفً 15989   برلم لٌده

 تارٌخ وفً 16315   برلم لٌده سبك  ، فرد تاجر ، اسعد بهجت إسحاق رٌنٌه لصاحبتها MY BRIDE عروستى -  3

 استثمار: التأشٌر وصف,  الشركة نوع تعدٌل تم29219622

 تارٌخ وفً 16337   برلم لٌده سبك  ، فرد تاجر ، عطٌه الرازق عبد دمحم سمٌر لصاحبها المعادن وتجارة لصناعة االخبلص -  4

 استثمار: التأشٌر وصف,  الشركة نوع تعدٌل تم29219622

 وفً 16129   برلم لٌده سبك  ، فرد تاجر ، عامر صالح احمد دمحم لصاحبها الغذائٌة للمواد والتجزئة الجملة لتجارة صالح دمحم -  5

 استثمار: التأشٌر وصف,  الشركة نوع تعدٌل تم29219613 تارٌخ

 تارٌخ وفً 16132   برلم لٌده سبك  ، فرد تاجر ، حسن عبدربه جابر دمحم/  لصاحبها العمارى لبلستثمار هوم كاد -  6

 استثمار: التأشٌر وصف,  الشركة نوع تعدٌل تم29219613

 تم29219697 تارٌخ وفً 16936   برلم لٌده سبك  ، فرد تاجر ، مهاش على السٌد عماد لصاحبها هاشم على السٌد عماد -  7

 استثمار: التأشٌر وصف,  الشركة نوع تعدٌل

 نوع تعدٌل تم29219628 تارٌخ وفً 16419   برلم لٌده سبك  ، فرد تاجر ، بٌومى دمحم وحٌد دمحم لصاحبها للنمل ام تى -  8

 استثمار: التأشٌر وصف,  الشركة

 تارٌخ وفً 16146   برلم لٌده سبك  ، فرد تاجر ، الرحٌم عبد ٌوسف إسماعٌل مصطفى لصاحبها للتجارة فرٌند بست -  9

 استثمار: التأشٌر وصف,  الشركة نوع تعدٌل تم29219614

 ٌختار وفً 16229   برلم لٌده سبك  ، فرد تاجر ، كمالى هللا عبد على خالد والء لصاحبها االلومنٌوم العمال اٌجٌتال -  19

 استثمار: التأشٌر وصف,  الشركة نوع تعدٌل تم29219617

 تارٌخ وفً 16462   برلم لٌده سبك  ، فرد تاجر ، عٌده ابو إبراهٌم لباد بثٌنه لصاحبتها NBEE إي إي بً إن -  11

 استثمار: التأشٌر وصف,  الشركة نوع تعدٌل تم29219629

 15936   برلم لٌده سبك  ، فرد تاجر ، محمود احمد محمود بدوى حازم بهالصاح والمماوالت االسكان لمشروعات الحجاز -  12

 استثمار: التأشٌر وصف,  الشركة نوع تعدٌل تم29219691 تارٌخ وفً

 تارٌخ وفً 16262   برلم لٌده سبك  ، فرد تاجر ، فرج سبلمه فرجانً دمحم/ لصاحبها  العماري واالستثمار للتجاره فالٌد -  13

 استثمار: التأشٌر وصف,  الشركة نوع تعدٌل تم29219629

 تعدٌل تم29219696 تارٌخ وفً 16994   برلم لٌده سبك  ، فرد تاجر ، دمحم احمد عثمان مصطفى لصاحبها سنتر مصطفى -  14

 استثمار: التأشٌر وصف,  الشركة نوع

 تعدٌل تم29219613 تارٌخ وفً 16127   لمبر لٌده سبك  ، فرد تاجر ، عطا مرٌد سمٌر جورج لصاحبها للتجارة أجتٌن -  15

 استثمار: التأشٌر وصف,  الشركة نوع

 تارٌخ وفً 16458   برلم لٌده سبك  ، فرد تاجر ، محمود العابدٌن زٌن على عبلء لصاحبها JUST BREAK برٌن جاست -  16

 استثمار: التأشٌر وصف,  الشركة نوع تعدٌل تم29219629

 تارٌخ وفً 16123   برلم لٌده سبك  ، فرد تاجر ، العنٌزان صبر بن عنٌزان بن دمحم لصاحبها العماري لبلستثمار العنٌزان -  17

 استثمار: التأشٌر وصف,  الشركة نوع تعدٌل تم29219619



 جهاز تنمية التجارة الداخلية
 

 

 تـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجزي

 33 عالتعديل أو النشز أو إعادة الطب منه بالنقل أو النسخ أو ءو أي جشس التعامل مع هذا الملف أال يجو

 ختارٌ وفً 15999   برلم لٌده سبك  ، فرد تاجر ، مهنى منصور مفتاح ابراهٌم لصاحبها والفنادق السٌاحٌة للمرى دبى -  18

 استثمار: التأشٌر وصف,  الشركة نوع تعدٌل تم29219696

 تارٌخ وفً 16999   برلم لٌده سبك  ، فرد تاجر ، السباعى دمحم جمال جبلل لصاحبها والمذٌبات للبوٌات طٌبة -  19

 استثمار: التأشٌر وصف,  الشركة نوع تعدٌل تم29219699

 تارٌخ وفً 16975   برلم لٌده سبك  ، فرد تاجر ،(  ٌاسر دمحم قطار)  لصاحبها OUEEN CLASSIC  كبلسٌن كوٌن -  29

 استثمار: التأشٌر وصف,  الشركة نوع تعدٌل تم29219619

 تارٌخ وفً 16179   برلم لٌده سبك  ، فرد تاجر ، المهدى دمحم سبلمة الرحمن عبد حسٌن لصاحبها لتكنولوجٌا المستمبل -  21

 استثمار: التأشٌر صفو,  الشركة نوع تعدٌل تم29219615

,  الشركة نوع تعدٌل تم29219616 تارٌخ وفً 16185   برلم لٌده سبك  ، فرد تاجر ، الرٌاضٌة المبلبس لتجارة فاشون -  22

 استثمار: التأشٌر وصف

 وفً 16921   برلم لٌده سبك  ، فرد تاجر ، دمحم سلٌمان عصام احمد محمود لصاحبها التصوٌر وخدمات للتجارة اكس زٌرو -  23

 استثمار: التأشٌر وصف,  الشركة نوع تعدٌل تم29219697 تارٌخ

 تارٌخ وفً 16214   برلم لٌده سبك  ، فرد تاجر ، العلٌم عبد احمد عوٌس دمحم لصاحبها المبلبس لتصنٌع عوٌس دمحم -  24

 استثمار: التأشٌر وصف,  الشركة نوع تعدٌل تم29219616

 نوع تعدٌل تم29219623 تارٌخ وفً 16353   برلم لٌده سبك  ، فرد تاجر ، نجم محم صبرى مداح لصاحبها ستار كٌان -  25

 استثمار: التأشٌر وصف,  الشركة

 وفً 16325   برلم لٌده سبك  ، فرد تاجر ، الدوٌن احمد الحى عبد مجاهد عمرو لصاحبها الزراعى لبلستصبلح كونكور -  26

 استثمار: التأشٌر وصف,  ةالشرك نوع تعدٌل تم29219622 تارٌخ

 15929   برلم لٌده سبك  ، فرد تاجر ، عنان حسٌن السٌد محمود عزه لصاحبتها INFRASERV للبرمجٌات انفراسٌرف -  27

 استثمار: التأشٌر وصف,  الشركة نوع تعدٌل تم29219691 تارٌخ وفً

 تعدٌل تم29219619 تارٌخ وفً 16119   برلم لٌده سبك  ، فرد تاجر ، الموجود عبد حسٌن احمد هشام لصاحبها الرجوان -  28

 استثمار: التأشٌر وصف,  الشركة نوع

 نوع تعدٌل تم29219699 تارٌخ وفً 16989   برلم لٌده سبك  ، فرد تاجر ، حسٌن دمحم عمرو دمحم خالد لصاحبها الدوز -  29

 استثمار: التأشٌر وصف,  الشركة

 تارٌخ وفً 15986   برلم لٌده سبك  ، فرد تاجر ، احمد دمحم الصمد عبد طارق لصاحبها احمد دمحم الصمد عبد طارق -  39

 استثمار: التأشٌر وصف,  الشركة نوع تعدٌل تم29219693

 تارٌخ وفً 16443   برلم لٌده سبك  ، فرد تاجر ، على عثمان توفٌك برعى هللا عبد لصاحبها ICONIC اٌكونٌن -  31

 استثمار: التأشٌر وصف,  الشركة نوع تعدٌل تم29219629

 15937   برلم لٌده سبك  ، فرد تاجر ،(  سلٌم دمحم هللا عبد)  لصاحبها السٌارات غٌار لمطع والتجزئة الجملة لتجارة وٌس -  32

 استثمار: التأشٌر وصف,  الشركة نوع تعدٌل تم29219691 تارٌخ وفً

 نوع تعدٌل تم29219692 تارٌخ وفً 15961   برلم لٌده سبك  ، فرد جرتا ،( على احمد عاطف عمر) لصاحبها مدن ابر -  33

 استثمار: التأشٌر وصف,  الشركة

: التأشٌر وصف,  الشركة نوع تعدٌل تم29219691 تارٌخ وفً 15927   برلم لٌده سبك  ، فرد تاجر ، ترٌد سمارت -  34

 استثمار



 جهاز تنمية التجارة الداخلية
 

 

 تـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجزي

 34 عالتعديل أو النشز أو إعادة الطب منه بالنقل أو النسخ أو ءو أي جشس التعامل مع هذا الملف أال يجو

 تعدٌل تم29219697 تارٌخ وفً 16931   برلم لٌده سبك  ، فرد تاجر ، اتوالكافٌه المطاعم وتشغٌل وإدارة للتجارة الفا -  35

 استثمار: التأشٌر وصف,  الشركة نوع

 تارٌخ وفً 15959   برلم لٌده سبك  ، فرد تاجر ، موسً حامد هللا فتح محمود لصاحبها الشنط النتاج باج ببلست -  36

 اراستثم: التأشٌر وصف,  الشركة نوع تعدٌل تم29219692

 نوع تعدٌل تم29219615 تارٌخ وفً 16167   برلم لٌده سبك  ، فرد تاجر ، WAIT  المعلومات لتكنولوجٌا ارو واٌت -  37

 استثمار: التأشٌر وصف,  الشركة

 ختارٌ وفً 16318   برلم لٌده سبك  ، فرد تاجر ، احمد الرحمن عبد ثابت المنعم عبد لصاحبها العمارى لبلستثمار الدار -  38

 استثمار: التأشٌر وصف,  الشركة نوع تعدٌل تم29219622

 تارٌخ وفً 16497   برلم لٌده سبك  ، فرد تاجر ، ابراهٌم عبده عٌسى احمد منى لصاحبتها MONETA NAILS نٌلز مونٌتا -  39

 استثمار: التأشٌر وصف,  الشركة نوع تعدٌل تم29219627

 تارٌخ وفً 15935   برلم لٌده سبك  ، فرد تاجر ، ابراهٌم دمحم محمود ًٌح لصاحبها  MOBI CENTER سنتر موبى -  49

 استثمار: التأشٌر وصف,  الشركة نوع تعدٌل تم29219691

   برلم لٌده سبك  ، فرد تاجر ، SOU ZHONGZHI جى سوجون لصاحبها YIXIN الجدٌدة والمواد الخامات لتجارة ٌوسٌن -  41

 استثمار: التأشٌر وصف,  الشركة نوع دٌلتع تم29219615 تارٌخ وفً 16182

 تم29219617 تارٌخ وفً 16248   برلم لٌده سبك  ، فرد تاجر ، عوٌس على صبلح دمحم لصاحبها EL MASA الماسة -  42

 استثمار: التأشٌر وصف,  الشركة نوع تعدٌل

 تارٌخ وفً 16997   برلم لٌده سبك  ، فرد تاجر ، على دمحم شعبان دمحم لصاحبها VERVE CHEMICALS للكٌماوٌات فٌرف -  43

 استثمار: التأشٌر وصف,  الشركة نوع تعدٌل تم29219699

 تارٌخ وفً 16165   برلم لٌده سبك  ، فرد تاجر ، ٌوسف ٌوسف ممدوح حاتم لصاحبها RIGHT STEP ستب راٌت -  44

 استثمار: التأشٌر وصف,  الشركة نوع تعدٌل تم29219614

 تارٌخ وفً 16125   برلم لٌده سبك  ، فرد تاجر ، ثابت الرحمن عبد مناهل لصاحبتها للتكنولوجٌا ومكونسورتٌ -  45

 استثمار: التأشٌر وصف,  الشركة نوع تعدٌل تم29219613

 تم29219622 تارٌخ وفً 16317   برلم لٌده سبك  ، فرد تاجر ، احمد المادر عبد دمحم مؤٌد لصاحبها البرى للنمل الساجر -  46

 استثمار: التأشٌر وصف,  الشركة نوع تعدٌل

 وفً 15948   برلم لٌده سبك  ، فرد تاجر ، الهبللى دمحم المنعم عبد لصاحبها والمخبوزات الغذائٌة المواد لتجارة الهبللى -  47

 استثمار: التأشٌر وصف,  الشركة نوع تعدٌل تم29219691 تارٌخ

 تارٌخ وفً 16155   برلم لٌده سبك  ، فرد تاجر ،(  ٌوسف احمد سٌد دمحم احمد)  الصاحبه المبلبس لتصنٌع المستمبل -  48

 استثمار: التأشٌر وصف,  الشركة نوع تعدٌل تم29219614

 تارٌخ وفً 16149   برلم لٌده سبك  ، فرد تاجر ، احمد حسن جمال دمحم لصاحبها X Y والتجزئة الجملة لتجارة واى اكس -  49

 استثمار: التأشٌر وصف,  الشركة نوع لتعدٌ تم29219614

 وفً 16267   برلم لٌده سبك  ، فرد تاجر ، الرحٌم عبد لطفى دمحم تٌسٌر عمر لصاحبها GOOD CRAFT كرافت جود -  59

 استثمار: التأشٌر وصف,  الشركة نوع تعدٌل تم29219629 تارٌخ

  ، فرد تاجر ، المولى جاد العزٌز عبد ثابت ولٌد لصاحبها THE MONSTER وصٌانتها السٌارات غٌار لطع لتجارة المونستر -  51

 استثمار: التأشٌر وصف,  الشركة نوع تعدٌل تم29219629 تارٌخ وفً 16278   برلم لٌده سبك



 جهاز تنمية التجارة الداخلية
 

 

 تـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجزي

 35 عالتعديل أو النشز أو إعادة الطب منه بالنقل أو النسخ أو ءو أي جشس التعامل مع هذا الملف أال يجو

 نوع تعدٌل تم29219623 تارٌخ وفً 16348   برلم لٌده سبك  ، فرد تاجر ، مكٌه الدٌن محً اٌمن لصاحبها المحبة -  52

 استثمار: التأشٌر وصف,  الشركة

 تارٌخ وفً 15959   برلم لٌده سبك  ، فرد تاجر ، احمد دمحم بركات الرحمن عبد لصاحبها MOOJ AL ATAA العطاء موج -  53

 استثمار: التأشٌر وصف,  الشركة نوع تعدٌل تم29219691

 نوع تعدٌل تم29219621 تارٌخ وفً 16288   رلمب لٌده سبك  ، فرد تاجر ، دوٌد هللا عبد ٌحى هٌثم لصاحبها ترٌد هٌثم -  54

 استثمار: التأشٌر وصف,  الشركة

 نوع تعدٌل تم29219627 تارٌخ وفً 16391   برلم لٌده سبك  ، فرد تاجر ، حافظ حسن حافظ عزة لصاحبتها النخبة -  55

 استثمار: التأشٌر وصف,  الشركة

 تارٌخ وفً 16283   برلم لٌده سبك  ، فرد تاجر ، البحٌرى دالناصرعب فتوح عبدالناصر لصاحبها للتجارة اف اتش -  56

 استثمار: التأشٌر وصف,  الشركة نوع تعدٌل تم29219629

 نوع تعدٌل تم29219628 تارٌخ وفً 16436   برلم لٌده سبك  ، فرد تاجر ، ٌاسٌن فؤاد رٌاض لصاحبها فٌنوس مخدات -  57

 استثمار: التأشٌر وصف,  الشركة

 تم29219692 تارٌخ وفً 15962   برلم لٌده سبك  ، فرد تاجر ، ٌحٌى العزٌز عبد احمد لصاحبها للتجارة المثالى البٌت -  58

 استثمار: التأشٌر وصف,  الشركة نوع تعدٌل

 ٌختار وفً 16918   برلم لٌده سبك  ، فرد تاجر ،(  الكسم خلدون دمحم عامر) لصاحبها الحدٌثة لئلنارة مٌدلوكس -  59

 استثمار: التأشٌر وصف,  الشركة نوع تعدٌل تم29219697

 16438   برلم لٌده سبك  ، فرد تاجر ، ابراهٌم السٌد دمحم دمحم لصاحبها العمومٌة والتورٌدات والتجزئة الجملة لتجارة مراكش -  69

 استثمار: التأشٌر وصف,  الشركة نوع تعدٌل تم29219628 تارٌخ وفً

   ــــــــــــــــــــــ  

   المانونً الكٌان 

   ــــــــــــــــــــــ  

 

   ــــــــــــــــــــــ  

   والسمة االسم 

   ــــــــــــــــــــــ  

 

   حنا ادٌب هانً شٌري   لصاحبها ازوال: الى 12976 برلم الممٌدة الشركة اسم بتعدٌل التأشٌر تم29219691:  تارٌخ فى  ،  -  1

  Booking Chance  تشانس بوكٌنج: الى 19794 برلم الممٌدة الشركة اسم بتعدٌل التأشٌر تم29219697:  تارٌخ فى  ،  -  2

   حسن دمحم رمضان حسٌن لصاحبها

   لطرة: الى 6275 برلم الممٌدة الشركة اسم بتعدٌل التأشٌر تم29219627:  تارٌخ فى  ،  -  3

   ــــــــــــــــــــــ  

   األشخاص  



 جهاز تنمية التجارة الداخلية
 

 

 تـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجزي

 36 عالتعديل أو النشز أو إعادة الطب منه بالنقل أو النسخ أو ءو أي جشس التعامل مع هذا الملف أال يجو

   ــــــــــــــــــــــ  

 

   ــــــــــــــــــــــ  

   العمود  

   ــــــــــــــــــــــ  

 

   ــــــــــــــــــــــ  

   األحكام  

   ــــــــــــــــــــــ  

 

   ــــــــــــــــــــــ  

   شركات التجارى السجل تعدٌبلت 

   ــــــــــــــــــــــ  

 

   ــــــــــــــــــــــ  

   الشطب - المحو  

   ــــــــــــــــــــــ  

 

 تم   29219691 تارٌخ وفى ،   9337:  برلم لٌدها سبك  محدودة مسئولٌة ذات ،  A. K GLOBAL جلوبال كٌه اٌه   - 1

 للشركة لانونٌا مصفٌا 27791919199299 رلم بطاله وٌحمل محمود كامل محمود تامر/ االستاذ السٌد تعٌٌن  السجل شطب/محو

 االتً فً وتتمثل الشركة لتصفٌه والصبلحٌات السلطات كافه الصفه بهذه له وتكون

   29219691 تارٌخ وفى ،   2415:  برلم لٌدها سبك  محدودة مسئولٌة ذات ،  الزراعٌة االراضً الستصبلح مصر دلتا   - 2

 محو امر  السجل شطب/محو تم

  السجل شطب/محو تم   29219693 تارٌخ وفى ،   7725:  برلم لٌدها سبك  محدودة مسئولٌة ذات ،  العامة للتجارة اللؤلؤة   - 3

 . التصفٌه تحت الشركه وضع علً الموافمه (1

 . الغٌر فمط( جنٌه الفان) اتعابه وتحدٌد للشركه مصفً  ابراهٌم دمحم حامد هشام السٌد تعٌٌن علً الموافمه (2

 شطب/محو تم   29219693 تارٌخ وفى ،   7677:  برلم لٌدها سبك  محدودة مسئولٌة ذات ،  العمرانٌة نمٌةللت الطائف   - 4

 . بالتصفٌة التجارى السجل فً التأشٌر تارٌخ من عام خبلل ذلن و التصفٌة تحت الشركة ضع و  السجل

 

 للشركة مصفٌا سلٌمان عطٌة السٌد انس احمد/  السٌد تعٌٌن تم لد و 



 جهاز تنمية التجارة الداخلية
 

 

 تـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجزي

 37 عالتعديل أو النشز أو إعادة الطب منه بالنقل أو النسخ أو ءو أي جشس التعامل مع هذا الملف أال يجو

  مساهمة شركة ،  ICEBERG FOR INDUSTRIES & LOGISTIC SERVICES اللوجٌستٌه والخدمات للصناعه اٌسبرج   - 5

 اشهر ستة التصفٌة ومدة التصفٌة تحت الشركة وضع  السجل شطب/محو تم   29219693 تارٌخ وفى ،   8186:  برلم لٌدها سبك

 كةللشر مصفٌا الحارونى مصطفى  مسعد هشام/  السٌد وتعٌٌن

 تم   29219697 تارٌخ وفى ،   9848:  برلم لٌدها سبك  محدودة مسئولٌة ذات ،  والخلٌجٌة الٌمنٌة للمأكوالت سٌؤن   - 6

 . التصفٌه تحت الشركه وضع علً الموافمه(1)  السجل شطب/محو

 الغٌر فمط( جنٌه الفان) اتعابه وتحدٌد للشركه مصفً طالب بن كرامة غالب رناد السٌد تعٌٌن علً الموافمه(2)

   السجل شطب/محو تم   29219699 تارٌخ وفى ،   5536:  برلم لٌدها سبك  محدودة مسئولٌة ذات ،  كلٌنن داٌموند تو اتش   - 7

  السجل شطب/محو تم   29219619 تارٌخ وفى ،   8248:  برلم لٌدها سبك  محدودة مسئولٌة ذات ،  pex  فارما بكس   - 8

 محو أمر

 ،   13738:  برلم لٌدها سبك  محدودة مسئولٌة ذات ،  Tafasel software Technologyالبرمجٌات لتكنولوجٌا فاصٌلت   - 9

   السجل شطب/محو تم   29219619 تارٌخ وفى

   29219613 تارٌخ وفى ،   1728:  برلم لٌدها سبك  محدودة مسئولٌة ذات ،  Worldcon Energy إنرجً ورلدكون   - 19

 التجارى بالسجل التأشٌر تارٌخ من تبدأ اخرى سنة الى التصفٌة فترة مد  السجل شطب/ومح تم

 سبك  المسئولٌة محدودة واحد شخص شركة ،  Watad Investment And Contracting والمماوالت لبلستثمار الوتد   - 11

 عبدالفتاح سامح وتعٌن التصفٌة تحت الشركة وضع  السجل شطب/محو تم   29219613 تارٌخ وفى ،   9991:  برلم لٌدها

 بالمزاد عمار او منمول الشركة مال بٌع -2 دٌون من الشركة على ما وفاء -1 التصفٌة مهام وتحدٌد للشركة مصفى الجبالى محمود

 اخرى طرٌمة باى او العلنى

 ذات ،  THE KING TRADING  & CAR  REPAIR AND SERVICES  السٌارات وتجدٌد وصٌانة للتجارة كٌنج ذا   - 12

  التصفٌة تحت الشركة وضع  السجل شطب/محو تم   29219614 تارٌخ وفى ،   13153:  برلم لٌدها سبك  محدودة مسئولٌة

 التصفٌة ومدة(   مصري جنٌة الفان) 2999 بمبلغ المصفى اتعاب وتحدٌد  للشركه مصفٌا الركاٌبى لطفى دمحم دمحم احمد/ السٌد تعٌٌن,

 التصفٌة تحت الشركة بوضع التجارى بالسجل التاشٌر تارٌخ من داتب اشهر ستة

 تارٌخ وفى ،   4426:  برلم لٌدها سبك  محدودة مسئولٌة ذات ،  واالستثمارات الزراعى لبلستصبلح العالمٌة   - 13

 محو أمر  السجل شطب/محو تم   29219614

   19567:  برلم لٌدها سبك  محدودة مسئولٌة ذات ،  Global Engineering Systems L.T.D الهندسٌة لؤلنظمة جلوبال   - 14

 محو امر  السجل شطب/محو تم   29219614 تارٌخ وفى ،

 شطب/محو تم   29219615 تارٌخ وفى ،   6792:  برلم لٌدها سبك  محدودة مسئولٌة ذات ،  العمارٌة للتنمٌة زٌنٌكس   - 15

 16 بتارٌخ المنعمدة  العادٌة غٌر الجمعٌة على بناء التجارى السجل فً بذلن شٌرالتأ و التصفٌة تحت الشركة ضع و  السجل

 بالتصفٌة السجل فً التأشٌر تارٌخ من عام خبلل ذلن و 11/2929/

 تم   29219616 تارٌخ وفى ،   8383:  برلم لٌدها سبك  محدودة مسئولٌة ذات ،  لبلستثمار الشرلً التراث مجموعة   - 16

 محو امر  جلالس شطب/محو

                         CITY GATE GROUP PROJECT               المشروعات الدارة جروب جٌت سٌتً   - 17

MANAGEMENT  ، 1  السجل شطب/محو تم   29219616 تارٌخ وفى ،   5799:  برلم لٌدها سبك  محدودة مسئولٌة ذات- 

 . التصفٌة تحت الشركة وضع على الموافمة

 جنٌه آالف خمسة)  جنٌة 5999 اتعابه وتحدٌد للشركة عاما مصفٌا جمعة عبدالتواب منٌر دمحم/  السٌد تعٌٌن لبول على لموافمةا -2

 (مصري



 جهاز تنمية التجارة الداخلية
 

 

 تـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجزي

 38 عالتعديل أو النشز أو إعادة الطب منه بالنقل أو النسخ أو ءو أي جشس التعامل مع هذا الملف أال يجو

                                  all in one for all home                          والصٌانة المنزلٌة االجهزة لجمٌع واحد فً الكل   - 18

 appliances and maintenance  ، تم   29219617 تارٌخ وفى ،   3986:  برلم لٌدها سبك  محدودة مسئولٌة ذات 

 محو أمر  السجل شطب/محو

 تم   29219617 تارٌخ وفى ،   19369:  برلم لٌدها سبك  محدودة مسئولٌة ذات ،  للوجٌستٌات ترانس وورلد   - 19

  التصفٌة تحت الشركة وضع -1  السجل شطب/محو

 ( لانونى مصفى)  الحمٌد عبد دمحم عبلء/  السٌد تعٌٌن -2

 التجارى السجل فى التأشٌر تارٌخ من اشهر ستة التصفٌة مدة-3

 تم   29219629 تارٌخ وفى ،   8537:  برلم لٌدها سبك  مساهمة شركة ،  Pharo Therapy البدنً للتأهٌل ثٌربً فارو   - 29

  التصفٌة تحت الشركة وضع تم:  اوالً   السجل شطب/محو

 ً  النجار حسن الدٌن محً أشرف/  األستاذ تعٌٌن: ثانٌا

 للشركة اتفالً مصفً

  ً  التجاري السجل فً التأشٌر تارٌخ من بعام التصفٌة مدة تحدٌد: ثالثا

 شطب/محو تم   29219621 تارٌخ وفى ،   14955:  برلم لٌدها سبك  مساهمة شركة ،  الغذائٌة للمنتجات الصولجان   - 21

 مدة وتجدٌد 2919/ 22/99         بتارٌخ التجارى السجل فى بها المؤشرة المدة وتجدٌد المانونى المصفى تعٌٌن تجدٌد  السجل

 22/99/2921 حتى اخر لمدد للتجدٌد لابلة  عامٌن التصفٌة

 شطب/محو تم   29219622 تارٌخ وفى ،   1877:  برلم لٌدها سبك  محدودة مسئولٌة ذات ،  Cute سنترز بٌوتً كٌوت   - 22

.    التجارى بالسجل التاشٌر تارٌخ من تبدا سنة لمدة التصفٌة مدة تكون ان على -التصفٌة تحت الشركة وضع على الموافمة  السجل

 - للشركة مصفى  - دمحم تامر العزٌز عبد تامر/  السٌد تعٌٌن على الموافمة ثانٌا

 تم   29219622 تارٌخ وفى ،   4224:  برلم لٌدها سبك  محدودة مسئولٌة ذات ،  MOGASSAM LABS البز مجسم   - 23

 محو أمر  السجل شطب/محو

   29219623 تارٌخ وفى ،   2127:  برلم لٌدها سبك  محدودة مسئولٌة ذات ،  AD VISION  واالعبلن للدعاٌة فٌجٌن اد   - 24

 صفٌةالت تحت الشركة وضع  السجل شطب/محو تم

:  برلم لٌدها سبك  محدودة مسئولٌة ذات ،(  م.م.ذ.ش) Promo One for Advertising واالعبلن للدعاٌة وان برومو   - 25

 الفرع لغلك محو امر  السجل شطب/محو تم   29219623 تارٌخ وفى ،   14164

 تم   29219623 تارٌخ وفى ،   2797:  برلم لٌدها سبك  محدودة مسئولٌة ذات ،  Soul Food المطاعم الدارة فود سول   - 26

 نهائٌا الشركة لتصفٌة محو امر  السجل شطب/محو

 تارٌخ وفى ،   19152:  برلم لٌدها سبك  مساهمة شركة ،  جروب الغلبان -الخدمة ومحطات للصٌانة ماركت اوتو   - 27

 التصفٌة تحت الشركة وضع  السجل شطب/محو تم   29219624

:  برلم لٌدها سبك  المسئولٌة محدودة واحد شخص شركة ،  CONNEC  ME FOR EDUCATION للتعلٌم ىم كونن   - 28

 سنتٌن التصفٌة مدة وتحدٌد التصفٌة تحت الشركة وضع  السجل شطب/محو تم   29219624 تارٌخ وفى ،   9521

  مساهمة شركة ،  CITY FOR TECHNOLOGY AND COMMUNICATIONS CTC  واالتصاالت للتكنولوجٌا سٌتى   - 29

 محافظة الى الرئٌسى المركز لنمل محو امر  السجل شطب/محو تم   29219624 تارٌخ وفى ،   4897:  برلم لٌدها سبك

 االسكندرٌة



 جهاز تنمية التجارة الداخلية
 

 

 تـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجزي

 39 عالتعديل أو النشز أو إعادة الطب منه بالنقل أو النسخ أو ءو أي جشس التعامل مع هذا الملف أال يجو

 مسئولٌة ذات ،  Inoledg   For               Programming                 AndTraining   والتدرٌب للبرمجٌات انولدج   - 39

 احمد/ أ وتعٌن التصفٌة تحت الشركة وضع  السجل شطب/محو تم   29219627 تارٌخ وفى ،   9241:  برلم لٌدها سبك  حدودةم

 الشركة على ما وفاء المصفى مهام وتكون التجارى السجل فى التأشٌر تارٌخ من سنة التصفٌة ومدة للشركة مصفى اسماعٌل حسن

 اخرى طرٌمة بأى او العلنى بالمزاد عمار او منموال الشركة مال بٌع - دٌون من

  مساهمة شركة ،  SKYWAYDEVELOPMENT                                                العمارى للتطوٌر واى سكاى   - 31

   السجل شطب/محو تم   29219628 تارٌخ وفى ،   12226:  برلم لٌدها سبك

  السجل شطب/محو تم   29219629 تارٌخ وفى ،   7456:  برلم لٌدها سبك  دةمحدو مسئولٌة ذات ،  Conmi كونمً   - 32

 كما التصفٌة تمتضٌها التى االعمال بجمٌع المصفى وٌموم للشركة مصفى دمحم عبدهللا احمد/ أ وتعٌن التصفٌة تحتح الشركة وضع

 المانون الرها

 سبك  المسئولٌة محدودة واحد شخص شركة ،  AMADOS                 الكافتٌرٌات و المطاعم وتشغٌل الدارة امادوس   - 33

 الماهرة محافظة الى الرئٌسى المركز لنمل محو امر  السجل شطب/محو تم   29219629 تارٌخ وفى ،   13414:  برلم لٌدها

   ــــــــــــــــــــــ  

   المال رأس  

   ــــــــــــــــــــــ  

 

   تارٌخ وفً 19454، برلم لٌدها سبك ،  المسئولٌة محدودة واحد شخص شركة pacific pharma فارما باسٌفن -  1

  جنٌه  29999990999، مالها رأس لٌصبح المال رأس تعدٌل:   التأشٌر وصف,  المال رأس تعدٌل تم 29219692،

 وصف,  المال رأس تعدٌل تم 29219693،   تارٌخ وفً 7943، برلم لٌدها سبك ،  محدودة مسئولٌة ذات طٌبة أطٌاب -  2

  جنٌه  15999990999، مالها رأس لٌصبح المال رأس تعدٌل:   التأشٌر

 وصف,  المال رأس تعدٌل تم 29219693،   تارٌخ وفً 7943، برلم لٌدها سبك ،  محدودة مسئولٌة ذات طٌبة أطٌاب -  3

  جنٌه  15999990999، مالها رأس لٌصبح المال رأس تعدٌل:   التأشٌر

,  المال رأس تعدٌل تم 29219619،   تارٌخ وفً 12587، برلم لٌدها سبك ،  بسٌطة توصٌة وشرٌكه محمود المداح محمود -  4

  جنٌه  859999990999، مالها رأس لٌصبح المال رأس تعدٌل:   التأشٌر وصف

,  المال رأس تعدٌل تم 29219619،   ختارٌ وفً 12587، برلم لٌدها سبك ،  بسٌطة توصٌة وشرٌكه محمود المداح محمود -  5

  جنٌه  859999990999، مالها رأس لٌصبح المال رأس تعدٌل:   التأشٌر وصف

,  المال رأس تعدٌل تم 29219619،   تارٌخ وفً 12587، برلم لٌدها سبك ،  بسٌطة توصٌة وشرٌكه محمود المداح محمود -  6

  جنٌه  859999990999، الهام رأس لٌصبح المال رأس تعدٌل:   التأشٌر وصف

,  المال رأس تعدٌل تم 29219619،   تارٌخ وفً 12587، برلم لٌدها سبك ،  بسٌطة توصٌة وشرٌكه محمود المداح محمود -  7

  جنٌه  859999990999، مالها رأس لٌصبح المال رأس تعدٌل:   التأشٌر وصف

 رأس تعدٌل تم 29219614،   تارٌخ وفً 3595، برلم لٌدها سبك ،  بسٌطة توصٌة وشركائة حسن احمد الفتاح عبد عزت -  8

  جنٌه  2999999990999، مالها رأس لٌصبح المال رأس تعدٌل:   التأشٌر وصف,  المال

 رأس تعدٌل تم 29219614،   تارٌخ وفً 3595، برلم لٌدها سبك ،  بسٌطة توصٌة وشركائة حسن احمد الفتاح عبد عزت -  9

  جنٌه  2999999990999، مالها رأس لٌصبح المال رأس تعدٌل:   تأشٌرال وصف,  المال



 جهاز تنمية التجارة الداخلية
 

 

 تـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجزي

 40 عالتعديل أو النشز أو إعادة الطب منه بالنقل أو النسخ أو ءو أي جشس التعامل مع هذا الملف أال يجو

 وفً 19567، برلم لٌدها سبك ،  محدودة مسئولٌة ذات Global Engineering Systems L.T.D الهندسٌة لؤلنظمة جلوبال -  19

  جنٌه  39599990999، لهاما رأس لٌصبح المال رأس تعدٌل:   التأشٌر وصف,  المال رأس تعدٌل تم 29219614،   تارٌخ

 وفً 19567، برلم لٌدها سبك ،  محدودة مسئولٌة ذات Global Engineering Systems L.T.D الهندسٌة لؤلنظمة جلوبال -  11

  جنٌه  39599990999، مالها رأس لٌصبح المال رأس تعدٌل:   التأشٌر وصف,  المال رأس تعدٌل تم 29219614،   تارٌخ

 وفً 19567، برلم لٌدها سبك ،  محدودة مسئولٌة ذات Global Engineering Systems L.T.D الهندسٌة نظمةلؤل جلوبال -  12

  جنٌه  39599990999، مالها رأس لٌصبح المال رأس تعدٌل:   التأشٌر وصف,  المال رأس تعدٌل تم 29219614،   تارٌخ

  الورلٌة للصناعات الشروق -  13

ALSHROUK  FOR PAPAR INDUSTRIES تم 29219616،   تارٌخ وفً 757، برلم لٌدها سبك ،  محدودة مسئولٌة ذات 

  جنٌه  299999990999، مالها رأس لٌصبح المال رأس تعدٌل:   التأشٌر وصف,  المال رأس تعدٌل

  الورلٌة للصناعات الشروق -  14

ALSHROUK  FOR PAPAR INDUSTRIES تم 29219616،   تارٌخ وفً 757، رلمب لٌدها سبك ،  محدودة مسئولٌة ذات 

  جنٌه  299999990999، مالها رأس لٌصبح المال رأس تعدٌل:   التأشٌر وصف,  المال رأس تعدٌل

,  المال رأس تعدٌل تم 29219616،   تارٌخ وفً 757، برلم لٌدها سبك ،  محدودة مسئولٌة ذات الورلٌة لبلكٌاس الشروق -  15

  جنٌه  299999990999، مالها رأس لٌصبح المال أسر تعدٌل:   التأشٌر وصف

,  المال رأس تعدٌل تم 29219616،   تارٌخ وفً 757، برلم لٌدها سبك ،  محدودة مسئولٌة ذات الورلٌة لبلكٌاس الشروق -  16

  جنٌه  299999990999، مالها رأس لٌصبح المال رأس تعدٌل:   التأشٌر وصف

 تعدٌل تم 29219621،   تارٌخ وفً 14336، برلم لٌدها سبك ،  محدودة مسئولٌة ذات اٌجٌبت - والتصدٌر للتجارة صٌر -  17

  جنٌه  12999990999، مالها رأس لٌصبح المال رأس تعدٌل:   التأشٌر وصف,  المال رأس

 تم 29219629،   تارٌخ وفً 7994، برلم لٌدها سبك ،  تضامن شركة وشرٌكٌه الدٌن جمال على الرازق عبد صبلح -  18

  جنٌه  5999990999، مالها رأس لٌصبح المال رأس تعدٌل:   التأشٌر وصف,  المال رأس تعدٌل

,  المال رأس تعدٌل تم 29219629،   تارٌخ وفً 7994، برلم لٌدها سبك ،  تضامن شركة وشرٌكٌه الٌاغسٌن مؤٌد اسامة -  19

  جنٌه  5999990999، مالها رأس لٌصبح المال رأس تعدٌل:   التأشٌر وصف

 تم 29219629،   تارٌخ وفً 7994، برلم لٌدها سبك ،  تضامن شركة وشرٌكٌه الدٌن جمال على الرازق عبد صبلح -  29

  جنٌه  5999990999، مالها رأس لٌصبح المال رأس تعدٌل:   التأشٌر وصف,  المال رأس تعدٌل

,  المال رأس تعدٌل تم 29219629،   تارٌخ وفً 7994، برلم لٌدها كسب ،  تضامن شركة وشرٌكٌه الٌاغسٌن مؤٌد اسامة -  21

  جنٌه  5999990999، مالها رأس لٌصبح المال رأس تعدٌل:   التأشٌر وصف

   ــــــــــــــــــــــ  

    العنوان  

   ــــــــــــــــــــــ  

 

 تم 29219691 تارٌخ وفً 2415    برلم لٌدها سبك  ، محدودة مسئولٌة ذات ، الزراعٌة االراضً الستصبلح مصر دلتا -  1

  الشرلى المرشٌة ترعة الثانى الدور 8 رلم عمار ،:   الـتأشٌر وصف,  العنوان تعدٌل



 جهاز تنمية التجارة الداخلية
 

 

 تـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجزي

 41 عالتعديل أو النشز أو إعادة الطب منه بالنقل أو النسخ أو ءو أي جشس التعامل مع هذا الملف أال يجو

 تعدٌل تم 29219691 تارٌخ وفً 11151    برلم لٌدها سبك  ، محدودة مسئولٌة ذات ، DIGITAL BOND بوند دٌجٌتال -  2

  الجٌزة محافظة - المهندسٌن - االسراء شارع 11 رلم بالعمار االرضى فوق الرابع بالدور 7 رلم شمة ،:   رالـتأشٌ وصف,  العنوان

 تارٌخ وفً 5594    برلم لٌدها سبك  ، المسئولٌة محدودة واحد شخص شركة ، FRIGO LIMITED لٌمٌتد فرٌجو -  3

 اكتوبر 6 مدٌنة -  الصناعٌة المنطمة - ثانى خدمى ورمح 23 لطعة ،:   الـتأشٌر وصف,  العنوان تعدٌل تم 29219691

 لٌدها سبك  ، مساهمة شركة ، PELLE  INTERNATIONAL ومستلزماتها الجلدٌة المنتجات وبٌع لتصنٌع انترناشونال بٌللى -  4

 حدٌمة خلف 19 شارع من متفرع 129 شارع1 ،:   الـتأشٌر وصف,  العنوان تعدٌل تم 29219691 تارٌخ وفً 6259    برلم

  السبلم مدٌنة - العالى السد منشٌة - بدر

,  العنوان تعدٌل تم 29219691 تارٌخ وفً 8791    برلم لٌدها سبك  ، محدودة مسئولٌة ذات ، الشبابٌن العمال المصرٌة -  5

 المهندسٌن العربٌة الدول جامعة شارع 49 ،:   الـتأشٌر وصف

 تعدٌل تم 29219692 تارٌخ وفً 6999    برلم لٌدها سبك  ، محدودة مسئولٌة ذات ، INDEX المكتبً لبلثاث إندكس -  6

 - االهرام حدائك - االولى البوابة - المعدنٌة الثروة شارع - ب 4 رلم عمارة االول بالدور 5 رلم شمة ،:   الـتأشٌر وصف,  العنوان

  فٌصل

    برلم لٌدها سبك  ، المسئولٌة محدودة واحد شخص شركة ، Paradise Fruit والتصدٌر العامه للتجاره الفواكه جنه -  7

 مول سٌلفر سنتر اداري 4 برج( 12) رلم ادارٌة وحدة ،:   الـتأشٌر وصف,  العنوان تعدٌل تم 29219692 تارٌخ وفً 19319

 أكتوبر 6 - المركزي المحور - 1/2/44 رلم لطعة

 تم 29219692 تارٌخ وفً 19964    برلم لٌدها سبك  ، محدودة مسئولٌة تذا ، الببلستٌن خامات وتجارة لصناعة الرواد -  8

 النٌل شرق الصناعً  التعلٌم كلٌه امام - سلٌمان بنً طرٌك - 2 عابدٌن برج االرضً الدور ،:   الـتأشٌر وصف,  العنوان تعدٌل

 تم 29219692 تارٌخ وفً 19964    برلم هالٌد سبك  ، محدودة مسئولٌة ذات ، الببلستٌن خامات وتجارة لصناعة الرواد -  9

  العرب بٌاض - الصناعٌة المنطمة - النسٌجٌة الصناعات بمطاع( 29) رلم لطعه ،:   الـتأشٌر وصف,  العنوان تعدٌل

 perma-pipe egypt for metal(     اٌجٌبت باٌب بٌرما) العازلة والصناعات المعادن لتصنٌع مصر باٌب بٌرما -  19

fabrication and  insulation industries(perma-pipe egypt)s.a.e ، وفً 11775    برلم لٌدها سبك  ، مساهمة شركة 

 ومساحته - سوٌف بنً- الصناعٌة العرب بٌاض منطمة فً الكائن العمار ،:   الـتأشٌر وصف,  العنوان تعدٌل تم 29219692 تارٌخ

  الصناعٌة العرب بٌاض منطمة A1-E1 طرٌك - م15999 التمدٌرٌة

 تارٌخ وفً 19454    برلم لٌدها سبك  ، المسئولٌة محدودة واحد شخص شركة ، pacific pharma فارما باسٌفن -  11

 - بورسعٌد شارع - السنباطى محمود/  دكتور منزل/  بالعنوان فرع افتتاح ،:   الـتأشٌر وصف,  العنوان تعدٌل تم 29219692

   العٌاط

 29219692 تارٌخ وفً 3981    برلم لٌدها سبك  ، مساهمة شركة ، العمارى لبلستثمار االماراتٌه كاربون وعةمجم شركة -  12

 - العجوزة لسم - العربٌة الدول جامعة شارع أ 71 رلم عمار - الرابع بالدور 3 شمة ،:   الـتأشٌر وصف,  العنوان تعدٌل تم

 المهندسٌن

,  العنوان تعدٌل تم 29219693 تارٌخ وفً 11514    برلم لٌدها سبك  ، محدودة ئولٌةمس ذات ، YSPHINX  سفنكس واى -  13

 " واي تٌن" كمطعم استخدامه بغرض,  الجٌزة- العجوزة - ٌولٌو 26 شارع 164 رلم بالعمار 2 رلم المحل ،:   الـتأشٌر وصف

,  العنوان تعدٌل تم 29219693 تارٌخ وفً 13687    برلم لٌدها سبك  ، محدودة مسئولٌة ذات ، Belleherb  بٌلهٌرب -  14

 (ب) الحرفٌة الصناعٌة المنطمة( 2) رلم بالمطعة مصنع ،:   الـتأشٌر وصف

  ، محدودة مسئولٌة ذات ، RRc GENERAL contracting and supplies  العمومٌة والتورٌدات للمماوالت سى أر أر -  15

 شارع من - هللا ضٌف خالد شارع 1 ،:   الـتأشٌر وصف,  العنوان تعدٌل تم 29219693 تارٌخ وفً 14492    برلم لٌدها سبك

 الهرم - المرٌوطٌة - المجزر كوبرى أمام - هللا ضٌف احمد



 جهاز تنمية التجارة الداخلية
 

 

 تـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجزي

 42 عالتعديل أو النشز أو إعادة الطب منه بالنقل أو النسخ أو ءو أي جشس التعامل مع هذا الملف أال يجو

 ذات ، ECCO ENGINEERING AND CONSULTING SERVICES                الهندسٌة واالستشارات للخدمات اٌكو -  16

 الدور - 9 رلم شمة ،:   الـتأشٌر وصف,  العنوان تعدٌل تم 29219696 تارٌخ وفً 7796    برلم الٌده سبك  ، محدودة مسئولٌة

  الجٌزة - االهرام حدائك - توفٌك ماجد/ د شارع - ع 69 رلم عمارة - الثانً

 29219696 تارٌخ وفً 7624    برلم لٌدها سبك  ، المسئولٌة محدودة واحد شخص شركة ، Alefbits للبرمجٌات الفبٌتس -  17

  اكتوبر - شعراوى هدى شارع سومٌد غرب 15/  2 بلون 9 لطعة ،:   الـتأشٌر وصف,  العنوان تعدٌل تم

 تعدٌل تم 29219696 تارٌخ وفً 13943    برلم لٌدها سبك  ، مساهمة شركة ، والسماالت المعدنٌة للشدات التعمٌر آفاق -  18

  اكتوبر 6 مدٌنة - الثانٌة المجاورة - الثانً الحً - 347 رلم بالعمار العلوي االول بالدور 4 لمر الشمة ،:   الـتأشٌر وصف,  العنوان

    برلم لٌدها سبك  ، المسئولٌة محدودة واحد شخص شركة ، SEVERAL FOOD CONCEPTS المتخصصة للمطاعم سٌفٌرال -  19

 رووم ساندوٌتش اسم تحت فرع افتتاح ،   :الـتأشٌر وصف,  العنوان تعدٌل تم 29219697 تارٌخ وفً 19174

sandwichroom 28 الوحدة/  بالعنوان g  88 بالمركز 2م 42 بمساحة street  االول بالحى السكنى هٌلز بالم بتجمع التجارى 

 ( sandwichroom) رووم ساندوٌتش/  اسم تحت. الشرلٌة التوسعات

 تعدٌل تم 29219698 تارٌخ وفً 7393    برلم لٌدها سبك  ، محدودة ٌةمسئول ذات ، العربٌة الوحدة تدرٌب مركز شركة -  29

 زاٌد الشٌخ - الرابعة المجاورة - االول الحى - 114 عمارة - االرضى الدور ،:   الـتأشٌر وصف,  العنوان

 تعدٌل تم 29219698 تارٌخ وفً 7393    برلم لٌدها سبك  ، محدودة مسئولٌة ذات ، العربٌة الوحدة تدرٌب مركز شركة -  21

 - 52 الكٌلو - االفك لرٌة - ج 46 لطعة - الدٌن نور شاهر لصر - العربٌة الوحدة دار مؤتمرات لاعة ،:   الـتأشٌر وصف,  العنوان

 ( إدارى فرع) الجدٌدة سفنكس مدٌنة - الصحراوى االسكندرٌة مصر طرٌك

 العنوان تعدٌل تم 29219698 تارٌخ وفً 5112    برلم ٌدهال سبك  ، محدودة مسئولٌة ذات ، MAX COOL كوول ماكس -  22

  الصٌد نادى بوابة امام الزهراء ش 53 ،:   الـتأشٌر وصف, 

,  العنوان تعدٌل تم 29219698 تارٌخ وفً 3611    برلم لٌدها سبك  ، محدودة مسئولٌة ذات ، ensahuny انصحونً -  23

  ٌولٌو 26 شارع 195 رلم عمار - الثامن الدور 896 شمة ،:   الـتأشٌر وصف

 تم 29219699 تارٌخ وفً 13492    برلم لٌدها سبك  ، محدودة مسئولٌة ذات ، AMC  واإلعبلن للدعاٌة سً ام اٌه -  24

  الصٌد نادى أمام الولٌد ابن ش 6 ،:   الـتأشٌر وصف,  العنوان تعدٌل

 تم 29219699 تارٌخ وفً 3893    برلم لٌدها سبك  ، محدودة مسئولٌة ذات ، والفنً االلكترونً المحتوي النتاج المدار -  25

 32 رلم شمة الثالث الدور النٌل وادى شارع 14 ،:   الـتأشٌر وصف,  العنوان تعدٌل

 وصف,  العنوان تعدٌل تم 29219699 تارٌخ وفً 3141    برلم لٌدها سبك  ، محدودة مسئولٌة ذات ، للتنمٌة ٌالوت -  26

 (ادارى فرع) الرئٌسى االهرام شارع -( 198) بٌرامٌدز اركان فندق ،:   ٌرالـتأش

 تارٌخ وفً 13716    برلم لٌدها سبك  ، محدودة مسئولٌة ذات ، التصدٌر و لبلستٌراد فروت دبلٌو اتش دبً شركة -  27

 زاٌد الشٌخ - الثانٌة المجاورة لاالو الحى 21 رلم العمار 2 رلم شمة ،:   الـتأشٌر وصف,  العنوان تعدٌل تم 29219699

,  العنوان تعدٌل تم 29219699 تارٌخ وفً 3593    برلم لٌدها سبك  ، مساهمة شركة ، والصناعه للتجاره رنٌن طٌبه -  28

  الدسولى جبلل شارع وحالٌا سابما 3 نمرة سراى شارع 84 رلم العمار ،:   الـتأشٌر وصف

 وصف,  العنوان تعدٌل تم 29219619 تارٌخ وفً 8248    برلم لٌدها سبك  ، محدودة ٌةمسئول ذات ، pex  فارما بكس -  29

  الروضه منٌل - ابراهٌم حافظ شارع  9 رلم العمار مرتفع االرضى بالدور 1 رلم شمة ،:   الـتأشٌر

 وصف,  العنوان تعدٌل مت 29219619 تارٌخ وفً 4956    برلم لٌدها سبك  ، بسٌطة توصٌة ، وشرٌكه علً دمحم ٌسري -  39

 ج 17 لطعة 292 شمة المركزى الخدمى المحور الثامن الحى ،:   الـتأشٌر



 جهاز تنمية التجارة الداخلية
 

 

 تـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجزي

 43 عالتعديل أو النشز أو إعادة الطب منه بالنقل أو النسخ أو ءو أي جشس التعامل مع هذا الملف أال يجو

 تم 29219619 تارٌخ وفً 7149    برلم لٌدها سبك  ، محدودة مسئولٌة ذات ، Grand Marketing للتسوٌك جراند -  31

 زاٌد الشٌخ - بارن بٌزنس كابٌتال -(  ( B2 مبنً السادس الدور( 695) وحدة ،:   الـتأشٌر وصف,  العنوان تعدٌل

 تعدٌل تم 29219619 تارٌخ وفً 15352    برلم لٌدها سبك  ، محدودة مسئولٌة ذات ، الكهربائٌه االجهزه لصناعه الٌمٌن -  32

  الثانٌه لصناعٌها المنطمه 249 رلم المطعه على الممام المصنع من  االول الدور النشاط ممارسه ،:   الـتأشٌر وصف,  العنوان

 13738    برلم لٌدها سبك  ، محدودة مسئولٌة ذات ، Tafasel software Technologyالبرمجٌات لتكنولوجٌا تفاصٌل -  33

 تاون بافارٌا 12 برج الثالث الدور 35 رلم بالشمة 11 رلم الغرفة ،:   الـتأشٌر وصف,  العنوان تعدٌل تم 29219619 تارٌخ وفً

  ىالدائر الطرٌك

   MOROOJ    COMPANY     FOR    DESERT  LAND  الصحراوٌة االراضى وتنمٌة لبلستصبلح مروچ -  34

RECLAMATION   AND DEVELOPMENT ، تم 29219613 تارٌخ وفً 11929    برلم لٌدها سبك  ، محدودة مسئولٌة ذات 

 ابوغالب طرٌك المناطر بمنشٌة  298 - 333 - 336 رلم ارض لطعة النشاط ممارسة مولع ،:   الـتأشٌر وصف,  العنوان تعدٌل

  الصحراوى اسكندرٌة نصر طرٌك من متفرع

 تارٌخ وفً 11795    برلم لٌدها سبك  ، محدودة مسئولٌة ذات ، labtronic  والتنفٌذ التوصٌف العمال ترونن الب -  35

 محور أ/  65/  3 رلم لطعة مول جراند بطٌبة االول بالدور 144 مكتب ،:   الـتأشٌر وصف,  العنوان تعدٌل تم 29219614

 12 الحى مركزى

 تم 29219614 تارٌخ وفً 11795    برلم لٌدها سبك  ، محدودة مسئولٌة ذات ، ZELABS العلمٌة للتجهٌزات البس زي -  36

 12 الحى مركزى محور أ/  65/  3 رلم لطعة مول جراند بطٌبة االول بالدور 144 مكتب ،:   الـتأشٌر وصف,  العنوان تعدٌل

 تم 29219614 تارٌخ وفً 9599    برلم لٌدها سبك  ، محدودة مسئولٌة ذات ، األلبان ومنتجات لبلستثمار ببلدي مزارع -  37

 العٌاط طهما ،:   الـتأشٌر وصف,  العنوان تعدٌل

 29219614 تارٌخ وفً 19387    برلم دهالٌ سبك  ، مساهمة شركة ، May Trade  for Industry  للصناعة ترٌد ماي -  38

  الرابعة الصناعٌة بالمنطمة 1/  أ 122 المطعة ،:   الـتأشٌر وصف,  العنوان تعدٌل تم

 تعدٌل تم 29219614 تارٌخ وفً 3595    برلم لٌدها سبك  ، بسٌطة توصٌة ، وشركائة حسن احمد الفتاح عبد عزت -  39

 المنطمة سوق: التجارٌه الموالت واداره وتشغٌل والامه العمارىوانشاء االستثمار نشاط ممارسه مولع ،:   الـتأشٌر وصف,  العنوان

  الرابعة السكنٌة

 29219614 تارٌخ وفً 4426    برلم لٌدها سبك  ، محدودة مسئولٌة ذات ، واالستثمارات الزراعى لبلستصبلح العالمٌة -  49

  الشرلً المرشٌه ترعه -االول الدور  - 8 رلم ارعم ،:   الـتأشٌر وصف,  العنوان تعدٌل تم

,  العنوان تعدٌل تم 29219614 تارٌخ وفً 11588    برلم لٌدها سبك  ، محدودة مسئولٌة ذات ، للتوزٌع جروب وصلها -  41

  مشعل محطة الهرم شارع تماطع المنصورٌة شارع 3 رلم عمار ،:   الـتأشٌر وصف

 ALBAZ REAL ESTATE         INVESTMENT AND      ELECTRONIC  االلكترونى والتسوٌك رىالعما لبلستثمار الباز -  42

         MARKETING ، وصف,  العنوان تعدٌل تم 29219614 تارٌخ وفً 5833    برلم لٌدها سبك  ، محدودة مسئولٌة ذات 

  الهرم - فٌصل - الملن شارع 29 ،:   الـتأشٌر

 19567    برلم لٌدها سبك  ، محدودة مسئولٌة ذات ، Global Engineering Systems L.T.D هندسٌةال لؤلنظمة جلوبال -  43

( 11) رلم شمة -االرضى بعد الخامس بالدور( 3935)  رلم العمار ،:   الـتأشٌر وصف,  العنوان تعدٌل تم 29219614 تارٌخ وفً

  المعادى كارفور خلف - المعراج بمدٌنة- الثالثة بالمجاورة

 العنوان تعدٌل تم 29219614 تارٌخ وفً 15974    برلم لٌدها سبك  ، تضامن شركة ، وشرٌكه سبلمة حافظ حسن حافظ -  44

  الزراعٌٌن جمعٌة بجوار السبلم حى ،:   الـتأشٌر وصف, 
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 العنوان تعدٌل تم 29219614 تارٌخ وفً 15974    برلم لٌدها سبك  ، تضامن شركة ، وشرٌكه سبلمة حافظ حسن حافظ -  45

 كرداسة - كومبرة - المدارس مجمع امام - اللبٌنى مصرف شارع ،:   الـتأشٌر وصف, 

,  العنوان تعدٌل تم 29219615 تارٌخ وفً 4499    برلم لٌدها سبك  ، محدودة مسئولٌة ذات ، السٌاحٌة للتنمٌة سٌجنتشر -  46

  االهرام حدائك - ع 93 فٌبل ،:   الـتأشٌر وصف

 وصف,  العنوان تعدٌل تم 29219615 تارٌخ وفً 3672    برلم لٌدها سبك  ، مساهمة شركة ، والتغلٌف للطباعة خوفو -  47

  الهرم - دمحم حسن محطة - الهرم سنترال بجوار الهرم ش 238 ،:   الـتأشٌر

,  العنوان تعدٌل تم 29219615 تارٌخ فًو 19638    برلم لٌدها سبك  ، محدودة مسئولٌة ذات ، Selina Food فود سٌلٌنا -  48

  االولى البوابة - االهرام حدائك - التمسٌم شارع ج 58 عمارة 1 رلم شمة ،:   الـتأشٌر وصف

 تعدٌل تم 29219615 تارٌخ وفً 9198    برلم لٌدها سبك  ، محدودة مسئولٌة ذات ، وتورٌدها المعادن لتصنٌع بتلسى -  49

  الصناعٌة المنطمة - متر 399 الشباب محازن 269 لطعه ،:   الـتأشٌر وصف,  العنوان

 تعدٌل تم 29219615 تارٌخ وفً 929    برلم لٌدها سبك  ، محدودة مسئولٌة ذات ، DROWZY االثاث لتجارة دراوزي -  59

  مصدق ش 65 عمارة -11 الدور - 2191 رلم شمه ،:   الـتأشٌر وصف,  العنوان

 تارٌخ وفً 15132    برلم لٌدها سبك  ، محدودة مسئولٌة ذات ، م.م.ذ.ش والمصوغات تثمارلبلس جبلمور اٌست -  51

 الحى الخدمى المركزى المحور اكتوبر 18 رلم محل النشاط ممارسة مولع ،:   الـتأشٌر وصف,  العنوان تعدٌل تم 29219615

 - الشرٌفٌن عمارة- 8/  17  ارض لطعة الثامن

 

,  العنوان تعدٌل تم 29219616 تارٌخ وفً 4947    برلم لٌدها سبك  ، مساهمة شركة ، الهندسٌه اعاتللصن براٌت جرٌن -  52

 الجدٌدة الفٌوم بمدٌنة االولى الصناعٌة بالمنطمة 66 رلم المطعة ،:   الـتأشٌر وصف

 تعدٌل تم 29219616 ارٌخت وفً 15141    برلم لٌدها سبك  ، محدودة مسئولٌة ذات ، والكٌماوٌات لبلحبار سمارت -  53

  الهرم خطاب سلطان شارع من متفرع االمانة شارع 2 ،:   الـتأشٌر وصف,  العنوان

 تعدٌل تم 29219616 تارٌخ وفً 15141    برلم لٌدها سبك  ، محدودة مسئولٌة ذات ، والكٌماوٌات لبلحبار سمارت -  54

 اوشٌم بكوم الصناعٌة بالمنطمة االولى رحلةبالم( 292)رلم ارض لطعه ،:   الـتأشٌر وصف,  العنوان

 وصف,  العنوان تعدٌل تم 29219616 تارٌخ وفً 4731    برلم لٌدها سبك  ، محدودة مسئولٌة ذات ، برودكشن مومنت -  55

  الخطاب بن عمر شارع - االول الدور - 26 عمار - 3 شمة ،:   الـتأشٌر

 تعدٌل تم 29219616 تارٌخ وفً 8383    برلم لٌدها سبك  ، محدودة مسئولٌة اتذ ، لبلستثمار الشرلً التراث مجموعة -  56

  - البلسلكً تمسٌم داوود سٌد ش 7 ،:   الـتأشٌر وصف,  العنوان

 العنوان تعدٌل تم 29219616 تارٌخ وفً 6584    برلم لٌدها سبك  ، مساهمة شركة ، المنزلٌة للمستلزمات دٌزاٌنز براٌت -  57

  الثانٌة الصناعٌة المنطمة 19/  211 مصنع ،:   ـتأشٌرال وصف, 

,  العنوان تعدٌل تم 29219616 تارٌخ وفً 19912    برلم لٌدها سبك  ، محدودة مسئولٌة ذات ، H - Art أرت اتش -  58

 .الصحراوي األسكندرٌة طرٌك 26 الكٌلو سعد جمٌل شارع 1 ،:   الـتأشٌر وصف

  لٌةالور للصناعات الشروق -  59

ALSHROUK  FOR PAPAR INDUSTRIES ، تم 29219616 تارٌخ وفً 757    برلم لٌدها سبك  ، محدودة مسئولٌة ذات 

  - الغاز ش من الشافى عبد خلٌل ش  8  الصناعى النشاط ممارسة ومولع   الرئٌسى المركز  ،:   الـتأشٌر وصف,  العنوان تعدٌل

 - الوراق - العرب وراق
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,  العنوان تعدٌل تم 29219616 تارٌخ وفً 757    برلم لٌدها سبك  ، محدودة مسئولٌة ذات ، الورلٌة بلكٌاسل الشروق -  69

 - العرب وراق  - الغاز ش من الشافى عبد خلٌل ش  8  الصناعى النشاط ممارسة ومولع   الرئٌسى المركز  ،:   الـتأشٌر وصف

 - الوراق

                                   all in one for all home                          والصٌانة منزلٌةال االجهزة لجمٌع واحد فً الكل -  61

appliances and maintenance ، تعدٌل تم 29219617 تارٌخ وفً 3986    برلم لٌدها سبك  ، محدودة مسئولٌة ذات 

 بوالق رملة - 59d وحدةال الثانى الدور مول أركادٌا ،:   الـتأشٌر وصف,  العنوان

,  العنوان تعدٌل تم 29219617 تارٌخ وفً 7941    برلم لٌدها سبك  ، محدودة مسئولٌة ذات ، الغذائٌة للصناعات نٌوفوود -  62

  النطرون بوادى الصناعٌة بالمنطمة - 2 م 191307 بمساحة الغذائٌة الصناعات بمنطمة - ج 16 رلم المطعة ،:   الـتأشٌر وصف

 وصف,  العنوان تعدٌل تم 29219617 تارٌخ وفً 2522    برلم لٌدها سبك  ، محدودة مسئولٌة ذات ، مصر جبالكو -  63

 االلصر - العوامٌة فٌل جولى ،:   الـتأشٌر

 تارٌخ وفً 13716    برلم لٌدها سبك  ، محدودة مسئولٌة ذات ، التصدٌر و لبلستٌراد فروت دبلٌو اتش دبً شركة -  64

 تٌتو جوزٌف 81 رلم العمار 5 رلم شمة ،:   الـتأشٌر وصف,  العنوان تعدٌل تم 29219617

,  العنوان تعدٌل تم 29219617 تارٌخ وفً 7442    برلم لٌدها سبك  ، مساهمة شركة ، االلكترونٌة للصناعات الدلتا -  65

 -المناطر منشأة. م - الرٌاح غرب - ابوغالب محوالت محطة بعد المطا النشاط ممارسة ومولع الرئٌسى المركز ،:   الـتأشٌر وصف

 امبابه

 ، Orascom Pyramids For Touristic Establishments السٌاحٌة و الفندلٌة المنشأت الدارة بٌرامٌدز اوراسكوم -  66

 فً الشركة فرع ،:   الـتأشٌر وصف,  العنوان تعدٌل تم 29219617 تارٌخ وفً 19698    برلم لٌدها سبك  ، مساهمة شركة

 الونج بٌرامٌدز ناٌن الً البدوٌة الخٌمة -اسم تحت - اهرامات هضبة -الزٌارات منطمة -الجٌزة -الهرم فً الكائن التجاري السجل

Nine Pyramids Lounge الجٌزة اهرامات بهضبة البدوٌة البدوٌة بالخٌمة. 

 

 

 تعدٌل تم 29219629 تارٌخ وفً 6959    برلم لٌدها سبك  ، دودةمح مسئولٌة ذات ، واالنشاءات للمماوالت بٌلد اركو -  67

  النٌل شرق الجدٌدة سوٌف بنى 1993 المطعة علوى االول بالدور شمة ،:   الـتأشٌر وصف,  العنوان

 لتعدٌ تم 29219629 تارٌخ وفً 7859    برلم لٌدها سبك  ، محدودة مسئولٌة ذات ، واالستشارات المٌادي التدرٌب -  68

  زاٌد الشٌخ - 2 رلم شمة - 121 عمار - 1 مجاورة - 16 الحى ،:   الـتأشٌر وصف,  العنوان

,  العنوان تعدٌل تم 29219629 تارٌخ وفً 2331    برلم لٌدها سبك  ، محدودة مسئولٌة ذات ، الحدٌث العمارة بٌت شركة -  69

  الهرم - فٌصل لنالم نهاٌة - الوطنٌه الشركة عمارات ب 6 ،:   الـتأشٌر وصف

 تم 29219629 تارٌخ وفً 13592    برلم لٌدها سبك  ، المسئولٌة محدودة واحد شخص شركة ، Food inc  انن فوود -  79

  زاٌد الشٌخ - 1 الكرمة - االدارى المبنى - االرضى الدور - ح 192 رلم - الكرمة مول ،:   الـتأشٌر وصف,  العنوان تعدٌل

,  العنوان تعدٌل تم 29219621 تارٌخ وفً 618    برلم لٌدها سبك  ، بسٌطة توصٌة ، وشركاه ٌبعج سامً اشرف -  71

 الثانى الدور مدكور فٌصل الملن ش 386 ،:   الـتأشٌر وصف

,  العنوان تعدٌل تم 29219621 تارٌخ وفً 618    برلم لٌدها سبك  ، بسٌطة توصٌة ، شركاها و بطرس مجدى كارولٌن -  72

 الثانى الدور مدكور فٌصل الملن ش 386 ،:   لـتأشٌرا وصف

,  العنوان تعدٌل تم 29219621 تارٌخ وفً 618    برلم لٌدها سبك  ، بسٌطة توصٌة ، وشركاه عجٌب سامً اشرف -  73

 الجدٌدة سوٌف بنً مدٌنة - المتوسطة الصناعات منطمة(  296-6)  رلم المطعة ،:   الـتأشٌر وصف
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,  العنوان تعدٌل تم 29219621 تارٌخ وفً 618    برلم لٌدها سبك  ، بسٌطة توصٌة ، شركاها و بطرس مجدى كارولٌن -  74

 الجدٌدة سوٌف بنً مدٌنة - المتوسطة الصناعات منطمة(  296-6)  رلم المطعة ،:   الـتأشٌر وصف

 تارٌخ وفً 7468    برلم لٌدها سبك  ، محدودة مسئولٌة ذات ، التركٌبات و العمومٌة للتورٌدات جبلس تٌكنٌكال -  75

  العمرانٌة فٌصل الملن ش من - عبدالناصر ش أ 49 ،:   الـتأشٌر وصف,  العنوان تعدٌل تم 29219621

 تعدٌل تم 29219622 تارٌخ وفً 11281    برلم لٌدها سبك  ، مساهمة شركة ، والتنمٌة لبلستثمارات النصر طبلئع شركة -  76

 الهرم - المساحة - ولاص ابى بن سعد شارع 33 ،:   لـتأشٌرا وصف,  العنوان

 تعدٌل تم 29219622 تارٌخ وفً 4224    برلم لٌدها سبك  ، محدودة مسئولٌة ذات ، MOGASSAM LABS البز مجسم -  77

  الجدٌدة صرم المطٌعى نخلة بشارع الكائن 41 رلم العمار فى االرضى بالدور 1 رلم شمة ،:   الـتأشٌر وصف,  العنوان

,  العنوان تعدٌل تم 29219623 تارٌخ وفً 5828    برلم لٌدها سبك  ، محدودة مسئولٌة ذات ، للمماوالت الصادق الوعد -  78

  االولى الصناعٌة المنطمة 6 بلون 15 لطعة ،:   الـتأشٌر وصف

 تعدٌل تم 29219623 تارٌخ وفً 13812    برلم لٌدها سبك  ، مساهمة شركة ، المطاعم وتشغٌل الدارة صبحً اوالد -  79

 مطعم استعاله بمصد  الفٌوم مركز السٌاحى السٌلٌٌن طرٌك عبدهللا منشٌة الكائن  بالعمار محل ،:   الـتأشٌر وصف,  العنوان

 مأكوالت

 تعدٌل تم 29219623 تارٌخ وفً 13812    برلم لٌدها سبك  ، مساهمة شركة ، المطاعم وتشغٌل الدارة صبحً اوالد -  89

 مأكوالت مطعم استعاله بمصد الفٌوم سنورس مركز ترسا لرٌة الشرلى بالكوبرى الكائن بالعمار محل ،:   الـتأشٌر وصف,  العنوان

 تعدٌل تم 29219623 تارٌخ وفً 13812    برلم لٌدها سبك  ، مساهمة شركة ، المطاعم وتشغٌل الدارة صبحً اوالد -  81

 بمصد الفٌوم بندر باغوص كوبرى امام بباغوص الحرٌة ش 34 رلم بالعمار االرضى بالدور محل ،:   ٌرالـتأش وصف,  العنوان

 مأكوالت مطعم استعاله

 تعدٌل تم 29219623 تارٌخ وفً 13812    برلم لٌدها سبك  ، مساهمة شركة ، المطاعم وتشغٌل الدارة صبحً اوالد -  82

 مأكوالت مطعم استعاله بمصد الفٌوم بندر المسلة عبدالناصر جمال ش 15 رلم ماربالع محل ،:   الـتأشٌر وصف,  العنوان

 ADVANCED CREATIONS FOR FAIRS AND CONFERENCE- ACT اكت - والمؤتمرات للمعارض كرٌشنز ادفانسٌد -  83

 شارع 266 ،:   الـتأشٌر فوص,  العنوان تعدٌل تم 29219623 تارٌخ وفً 5981    برلم لٌدها سبك  ، محدودة مسئولٌة ذات ،

  2 المجاورة االول الحى اكتوبر 6 لسم التطبٌمٌة الفنون معهد

  ، مساهمة شركة ، CITY FOR TECHNOLOGY AND COMMUNICATIONS CTC  واالتصاالت للتكنولوجٌا سٌتى -  84

 سٌدى - الصباحٌة تورز جرٌن ابراج ،:   الـتأشٌر وصف,  العنوان تعدٌل تم 29219624 تارٌخ وفً 4897    برلم لٌدها سبك

  جابر

 7488    برلم لٌدها سبك  ، محدودة مسئولٌة ذات ، 3M YSMART TECHNOLOGY     تكنولوجى سمارت واى ام ثرى -  85

 الدكرور بوالق-زنٌن- الفتح مسجد ش 9 ،:   الـتأشٌر وصف,  العنوان تعدٌل تم 29219624 تارٌخ وفً

 7488    برلم لٌدها سبك  ، محدودة مسئولٌة ذات ، 3M YSMART TECHNOLOGY     تكنولوجى سمارت واى ام ثرى -  86

 الجٌزة - الدكرور بوالق - زنٌن - الفتح مسجد ش 9 ،:   الـتأشٌر وصف,  العنوان تعدٌل تم 29219624 تارٌخ وفً

 تارٌخ وفً 14951    برلم لٌدها سبك  ، محدودة مسئولٌة ذات ، والكافٌهات المطاعم وتشغٌل إلدارة فوود موون -  87

  أكتوبر6  مول دولفٌن بجوار سومٌد غرب امام اوت شل محطة ،:   الـتأشٌر وصف,  العنوان تعدٌل تم 29219624

 وصف,  العنوان تعدٌل تم 29219624 تارٌخ وفً 13529    برلم لٌدها سبك  ، محدودة مسئولٌة ذات ، كوزٌن ظاظا -  88

  الماهرة - الزمالن - ٌولٌو 26 شارع - الزمالن مول صن مول - الروف الدور - 6 رلم محل ،:   الـتأشٌر

 



 جهاز تنمية التجارة الداخلية
 

 

 تـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجزي

 47 عالتعديل أو النشز أو إعادة الطب منه بالنقل أو النسخ أو ءو أي جشس التعامل مع هذا الملف أال يجو

 29219627 تارٌخ وفً 7684    برلم لٌدها سبك  ، محدودة مسئولٌة ذات ، التحلٌة محطات معدات لتورٌد سٌرفٌس تكنو -  89

 ترعة شارع 79 فى الكائنة النٌل ابراج من(   1)  رلم بالبرج ةالكائن(  91)  رلم الشمة  ،:   الـتأشٌر وصف,  العنوان تعدٌل تم

 المرٌوطٌة

 

 وصف,  العنوان تعدٌل تم 29219627 تارٌخ وفً 64    برلم لٌدها سبك  ، مساهمة شركة ، الجاهزة للمبلبس بوٌنت تشن -  99

 الشعار خلف - جرفس - الدٌن زٌن حوض  6 رلم ،:   الـتأشٌر

 وصف,  العنوان تعدٌل تم 29219627 تارٌخ وفً 64    برلم لٌدها سبك  ، مساهمة شركة ، الجاهزة بلبسللم بوٌنت تشن -  91

 سنورس_ الشعر خلف_ جرفس الدٌن زٌن حوض 6 رلم لٌصبح الفرع عنوان تعدٌل ،:   الـتأشٌر

 وصف,  العنوان تعدٌل تم 29219627 تارٌخ وفً 12855    برلم لٌدها سبك  ، بسٌطة توصٌة ، شرٌكة و كامل دمحم كامل -  92

 العرب بٌاض بمجمع الهندسٌة الصناعات بمطاع 2م 432 بمساحة 69 رلم الوحدات ،:   الـتأشٌر

 تارٌخ وفً 7985    برلم لٌدها سبك  ، المسئولٌة محدودة واحد شخص شركة ، Z.R.M العماري لبلستثمار ام أر زد -  93

  شهاب شارع من متفرع سلٌمان ابراهٌم شارع 14 بالعمار الكائنة 2 رلم شمة ،:   ـتأشٌرال وصف,  العنوان تعدٌل تم 29219628

 تم 29219628 تارٌخ وفً 14999    برلم لٌدها سبك  ، محدودة مسئولٌة ذات ، G 20 Universal ٌونٌفرسال تونتً جً -  94

 بجوار الشباب مشروع الصناعٌه بالمنطمة 851 رلم نعمص:  الصناعً النشاط ممارسة مولع ،:   الـتأشٌر وصف,  العنوان تعدٌل

  اكتوبر 6 بمدٌنه المخازن

 تارٌخ وفً 7197    برلم لٌدها سبك  ، المسئولٌة محدودة واحد شخص شركة ، مصر الغذائٌة للصناعات باعشن -  95

 الكائنة الدولٌة بوالرٌس(  8)  رلم المطعة الصناعى النشاط ممارسة مولع ،:   الـتأشٌر وصف,  العنوان تعدٌل تم 29219628

  اكتوبر من السادس محافظة فى ومتدادها الشمالٌة التوسعات - الصناعٌة بالمنطمة

  ، مساهمة شركة ، SKYWAYDEVELOPMENT                                                العمارى للتطوٌر واى سكاى -  96

 التسعٌن شارع - الثانً المطاع 311 ،:   الـتأشٌر وصف,  العنوان تعدٌل تم 29219628 تارٌخ وفً 12226    برلم لٌدها سبك

  اكتوبر استثمار سجل من المٌد ٌمحو وذلن - الخامس التجمع   - الجنوبً

 انالعنو تعدٌل تم 29219629 تارٌخ وفً 19516    برلم لٌدها سبك  ، بسٌطة توصٌة ، وشرٌكٌها السٌد عثمان فتحى سحر -  97

 مدٌنة - الهدى مسجد شارع - ن بلون 4 رلم بالمطعة الكائن االرضى بالدور المدخل ٌمٌن 4 رلم تجارى محل ،:   الـتأشٌر وصف, 

  اكتوبر 6 - الفردوس

 العنوان تعدٌل تم 29219629 تارٌخ وفً 15554    برلم لٌدها سبك  ، محدودة مسئولٌة ذات ، DEVWORX وركس دٌف -  98

 - زاٌد الشٌخ - - هٌلز بٌفرلً -سكوٌر وٌست التجاري المركز -(  Se16-17)  رلم الوحدة ،:   أشٌرالـت وصف, 

 سبك  ، المسئولٌة محدودة واحد شخص شركة ، AMADOS                 الكافتٌرٌات و المطاعم وتشغٌل الدارة امادوس -  99

 المفتوحه المطاعم بمنطمة( 1) رلم المحل ،:   الـتأشٌر وصف,  انالعنو تعدٌل تم 29219629 تارٌخ وفً 13414    برلم لٌدها

food court الرحاب بمدٌنة  

 تارٌخ وفً 4788    برلم لٌدها سبك  ، المسئولٌة محدودة واحد شخص شركة ، works    industries  إندسترٌز وركس -  199

 الرابع الدور زاٌد مدخل امام اكتوبر ببلزا اركان زاٌد الشٌخ 4 مبنى ،:   الـتأشٌر وصف,  العنوان تعدٌل تم 29219629

 تارٌخ وفً 12582    برلم لٌدها سبك  ، محدودة مسئولٌة ذات ، Mardi" s Fries  والكافٌهات المطاعم الدارة مرضً -  191

 السٌاحً بارن جرٌن ممشى بمشروع(  Z)  لطعة(  3)  رلم تجارٌة وحدة ،:   الـتأشٌر وصف,  العنوان تعدٌل تم 29219629

  أكتوبر 6 مدٌنة جهاز امام - المركزي المحور - سومٌد غرب 13و12 المجاورة بٌن المحصورة المطعة فً الوالع



 جهاز تنمية التجارة الداخلية
 

 

 تـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجزي

 48 عالتعديل أو النشز أو إعادة الطب منه بالنقل أو النسخ أو ءو أي جشس التعامل مع هذا الملف أال يجو

    برلم لٌدها سبك  ، محدودة مسئولٌة ذات ، Advanced Intelligence Technologies المتمدم الذكاء تكنولوجٌا -  192

 بالدور 694 رلم شمه- رٌاض المنعم عبد الشهٌد ش76 ،:   الـتأشٌر وصف,  العنوان عدٌلت تم 29219629 تارٌخ وفً 11175

  سابما الصٌد نادي- السادس

   ــــــــــــــــــــــ  

    النشاط  

   ــــــــــــــــــــــ  

 

   ــــــــــــــــــــــ  

    الشركة نوع  

   ــــــــــــــــــــــ  

 

   ــــــــــــــــــــــ  

    المانونً الكٌان  

   ــــــــــــــــــــــ  

 

   ــــــــــــــــــــــ  

    والسمة االسم  

   ــــــــــــــــــــــ  

 

 هاب كافٌٌن: الى 13589 برلم الممٌدة الشركة اسم بتعدٌل التأشٌر تم  محدودة مسئولٌة ذات  29219691:  تارٌخ فى  ،  -  1

 CAFFEINE HUB             المهوة منتجات وتوزٌع ةلتجار

 للمراكز فى دى ال: الى 11499 برلم الممٌدة الشركة اسم بتعدٌل التأشٌر تم  مساهمة شركة  29219692:  تارٌخ فى  ،  -  2

 (م.م.ش) التجارٌة

 لبلعمال اٌلٌت: الى 15427 برلم الممٌدة الشركة اسم بتعدٌل التأشٌر تم  محدودة مسئولٌة ذات  29219697:  تارٌخ فى  ،  -  3

 الكهرومٌكانٌكٌة

 للتعدٌن اورفالً: الى 15179 برلم الممٌدة الشركة اسم بتعدٌل التأشٌر تم  محدودة مسئولٌة ذات  29219697:  تارٌخ فى  ،  -  4

 ORE VALLEY MINING and petroleum services              البترولٌة والخدمات

 للتصمٌم  اٌدج: الى 15469 برلم الممٌدة الشركة اسم بتعدٌل التأشٌر تم  محدودة مسئولٌة ذات  29219697:  تارٌخ فى  ،  -  5

 (م.م.ذ.ش)    EDGE DESIGN & BUILD والبناء

 الداره ٌبكراك: الى 11558 برلم الممٌدة الشركة اسم بتعدٌل التأشٌر تم  محدودة مسئولٌة ذات  29219698:  تارٌخ فى  ،  -  6

 (karakeeb restaurants management) المطاعم



 جهاز تنمية التجارة الداخلية
 

 

 تـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجزي

 49 عالتعديل أو النشز أو إعادة الطب منه بالنقل أو النسخ أو ءو أي جشس التعامل مع هذا الملف أال يجو

 الدارة ابورامى: الى 14656 برلم الممٌدة الشركة اسم بتعدٌل التأشٌر تم  محدودة مسئولٌة ذات  29219619:  تارٌخ فى  ،  -  7

 المطاعم

 سٌستٌمولوجً: الى 15143 برلم الممٌدة الشركة اسم بتعدٌل التأشٌر تم  محدودة مسئولٌة ذات  29219614:  تارٌخ فى  ،  -  8

 Systemology for Engineering and trading والتجارة للهندسة

 ترونن الب: الى 11795 برلم الممٌدة الشركة اسم بتعدٌل التأشٌر تم  محدودة مسئولٌة ذات  29219614:  تارٌخ فى  ،  -  9

 labtronic  والتنفٌذ التوصٌف العمال

 الشروق: الى 757 برلم الممٌدة الشركة اسم بتعدٌل التأشٌر تم  محدودة مسئولٌة ذات  29219616:  ارٌخت فى  ،  -  19

  الورلٌة للصناعات

ALSHROUK  FOR PAPAR INDUSTRIES 

 روبج اوبستى: الى 19839 برلم الممٌدة الشركة اسم بتعدٌل التأشٌر تم  محدودة مسئولٌة ذات  29219617:  تارٌخ فى  ،  -  11

 التجمٌل لمستحضرات

 ماربل نفرتٌتى: الى 16169 برلم الممٌدة الشركة اسم بتعدٌل التأشٌر تم  محدودة مسئولٌة ذات  29219621:  تارٌخ فى  ،  -  12

 NEFERTITI      MARBLE AND GRANIT        جرانٌت اند

 المكتب: الى 14387 برلم الممٌدة الشركة اسم دٌلبتع التأشٌر تم  محدودة مسئولٌة ذات  29219622:  تارٌخ فى  ،  -  13

 م. م. ذ.شCIVIL & ENVIRONMENTAL ENGINEERING EXPERTS (CEEE)             والمدنٌة البٌئٌة للهندسه االستشاري

  المظفر بطمر: الى 1866 برلم الممٌدة الشركة اسم بتعدٌل التأشٌر تم  محدودة مسئولٌة ذات  29219622:  تارٌخ فى  ،  -  14

elm uzzafer  stud 

 اس ام ام: الى 14631 برلم الممٌدة الشركة اسم بتعدٌل التأشٌر تم  محدودة مسئولٌة ذات  29219623:  تارٌخ فى  ،  -  15

 MMS GROUP   العمومٌة للتورٌدات جروب

 عبداللة الغفار عبد: الى 13469 برلم ةالممٌد الشركة اسم بتعدٌل التأشٌر تم  تضامن شركة  29219624:  تارٌخ فى  ،  -  16

 وشرٌكة إبراهٌم كامل

 اكس ام اٌه ام: الى 13117 برلم الممٌدة الشركة اسم بتعدٌل التأشٌر تم  محدودة مسئولٌة ذات  29219627:  تارٌخ فى  ،  -  17

 M. A. M. X. motors  for trading & Agencies       التجارٌة والتوكٌبلت للتجارة موتورز

 اورجٌت: الى 15922 برلم الممٌدة الشركة اسم بتعدٌل التأشٌر تم  محدودة مسئولٌة ذات  29219628:  تارٌخ فى  ،  -  18

 ORGATE TECHNOLOGY تكنولوجى

 الٌاغسٌن مؤٌد اسامة: الى 7994 برلم الممٌدة الشركة اسم بتعدٌل التأشٌر تم  تضامن شركة  29219629:  تارٌخ فى  ،  -  19

 وشرٌكٌه

   ــــــــــــــــــــــ  

   األشخاص   

   ــــــــــــــــــــــ  

 

   برلم    29219691:  تارٌخ ، ادارة مجلس وعضو  ادارة مجلس عضو  مساهمة شركة  شاهٌن مصطفى على دمحم مصطفى -  1

9319 



 جهاز تنمية التجارة الداخلية
 

 

 تـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجزي

 50 عالتعديل أو النشز أو إعادة الطب منه بالنقل أو النسخ أو ءو أي جشس التعامل مع هذا الملف أال يجو

 9319   برلم    29219691:  تارٌخ ، ادارة مجلس وعضو  ادارة مجلس عضو  مساهمة شركة  حسن على صبرى احمد -  2

 احمد دمحم احمد االدارة مجلس تشكٌل ٌصبح وبذلن  ادارة مجلس عضو  مساهمة شركة  شاهٌن مصطفى على دمحم مصطفى -  3

 على صبرى واحمد االدارة مجلس عضو شاهٌن مصطفى على دمحم ومصطفى  االدارة مجلس وعضو رئٌس الماضى الرحمن عبد

    29219691:  تارٌخ ، بٌنهم فٌما االختصاصات بتوزٌع المنتخبٌن االدارة مجلس اعضاء ٌموم ان على  االدارة مجلس عضو حسن

 9319   برلم

 الرحمن عبد احمد دمحم احمد االدارة مجلس تشكٌل ٌصبح وبذلن  ادارة مجلس عضو  مساهمة شركة  حسن على صبرى احمد -  4

 عضو حسن على صبرى واحمد االدارة مجلس عضو شاهٌن مصطفى على دمحم صطفىوم  االدارة مجلس وعضو رئٌس الماضى

   برلم    29219691:  تارٌخ ، بٌنهم فٌما االختصاصات بتوزٌع المنتخبٌن االدارة مجلس اعضاء ٌموم ان على  االدارة مجلس

9319 

   برلم    29219691:  تارٌخ ، ادارة مجلس ووعض  ادارة مجلس رئٌس  مساهمة شركة  الماضى الرحمن عبد احمد دمحم احمد -  5

9319 

 احمد دمحم احمد االدارة مجلس تشكٌل ٌصبح وبذلن  ادارة مجلس رئٌس  مساهمة شركة  الماضى الرحمن عبد احمد دمحم احمد -  6

 على رىصب واحمد االدارة مجلس عضو شاهٌن مصطفى على دمحم ومصطفى  االدارة مجلس وعضو رئٌس الماضى الرحمن عبد

    29219691:  تارٌخ ، بٌنهم فٌما االختصاصات بتوزٌع المنتخبٌن االدارة مجلس اعضاء ٌموم ان على  االدارة مجلس عضو حسن

 9319   برلم

   ــــــــــــــــــــــ  

   العمود   

   ــــــــــــــــــــــ  

 

   ــــــــــــــــــــــ  

   األحكام   

   ــــــــــــــــــــــ  

 

   ــــــــــــــــــــــ  

   افراد تجدٌدات   

   ــــــــــــــــــــــ  

 

   ــــــــــــــــــــــ  

   شركات تجدٌدات   

   ــــــــــــــــــــــ  

 

   ــــــــــــــــــــــ  



 جهاز تنمية التجارة الداخلية
 

 

 تـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجزي

 51 عالتعديل أو النشز أو إعادة الطب منه بالنقل أو النسخ أو ءو أي جشس التعامل مع هذا الملف أال يجو

   افراد رهن   

   ــــــــــــــــــــــ  

 

)  بمبلغ المصرى االهلى البنن لصالح تجارى رهن لٌد(   ابراهٌم ٌعموب نجٌب رضا)  لصاحبها دنٌةالمع للصناعات المصرٌة -  1

 1853   برلم    29219698:  تارٌخ ،.  الغٌر مصرى جنٌة الف وخمسة وثبلثمائة ملٌون سبعة(  7395999

   ــــــــــــــــــــــ  

 

 افراد بٌع 

   ــــــــــــــــــــــ  

   ــــــــــــــــــــــ  

 

 شركات رهن  

   ــــــــــــــــــــــ  

   ــــــــــــــــــــــ  

 

 شركات بٌع  

   ــــــــــــــــــــــ  

 

 

 

 

 


